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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

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 plagiátorství
1
: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:
2
     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
3
 

 

Student přistoupil ke zpracování bakalářské práce velmi aktivně, včas si zpracoval teoretický úvod, 

komunikoval se zvolenou organizací i s vedoucím práce. Proto také včas připravil vlastní průzkum a stihl 

jej ještě realizovat před koronavirovou krizí. Práce má pro úroveň bakalářské práce velmi kvalitně 

zpracovanou problematiku mystery shoppingu a oceňuji i určité hodnocení odborných pohledů na 

zvolenou metodu s využitím odborných zdrojů. Student pracoval se standardy ESOMAR / SIMAR a se 

zkušenostmi získanými i přímo ze zvolené organizace, což se projevilo také v kvalitním zpracování 

praktické části práce. Data  poskytnutá organizací doplnil o výstupy vlastního šetření a zpracoval do 

návrhů od s. 54. Student použil relevantní zdroje a v příloze vhodně dokumentuje realizované šetření 

s využitím metody mystery shopping. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
4
 

 

Na základě získané vlastní zkušenosti s realizací mystery shoppingu a na základě studia standardů pro 

tuto techniku vhodnou pro kontrolu servisu pro zákazníky, vyjádřete hlavní body pro přípravu scénáře pro 

realizaci mystery shoppingu.  

 

 

 

 

V Plzni, dne 27. 5. 2020        Podpis hodnotitele  


