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A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
K) Závěry práce a jejich formulace               
L) Splnění cílů práce                 
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             
O) Přístup autora k řešení problematiky práce              
P) Celkový dojem z práce                
 

 
Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno             
Posouzeno - podezřelá shoda          
 
 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Práce má tradiční strukturu tohoto typu kvalifikačních prací, tzn., že se dělí na teoretickou a praktickou 
část. V této souvislosti kladně hodnotím plynulou aplikaci teoretických znalostí v praktické části práce. 
V úvodní části práce postrádám širší rozvedení dílčích cílů a především metodiky zpracování 
bakalářské práce. Negativně hodnotím občasné překlepy, které by se v kvalifikační práce neměly 
objevovat. Teoretická část práce je zpracována na odpovídající úrovni a z dostatečné škály odborných 
zdrojů, nicméně i přes toto konstatování studentka mohla využít pro zpracování více odborných zdrojů 
ze zahraničí a případně práci doplnit o aktuální trendy a novinky ve zkoumaném oboru. Přestože 
praktická část práce přináší zajímavé poznatky, které lze využít při implementaci případných změn a 
optimalizačních opatřeních v rámci marketingu zkoumaného subjektu, zasloužily by jednotlivé návrhy 
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hlubší rozpracování a především s tím související kvantifikaci nákladů na tato opatření. I přes uvedené 
nedostatky, které jsou identifikovány jako spíše dílčího charakteru, doporučuji práci k obhajobě a 
hodnotím ji stupněm VELMI DOBŘE.  
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 
 
1. V práci uvádíte jako jedno z optimalizačních opatření propagaci pomocí slevových portálů. 
Kvantifikujte finanční dopady na zkoumaný subjek.  
 
2. Jaké jsou ohlasy na službu brunch v České republice ze strany provozovatelů a majitelů restaurací, 
které tuto službu poskytují?  
 
 
 
 
V Plzni, dne 27. 8. 2019        Podpis hodnotitele  


