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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování teoretické části       

9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Práce prošla kontrolou plagiátorství. Podobnost se všemi porovnávanými zdroji byla vždy menší 

než 1%. V žádném případě práce nevykazuje známky plagiátorství. 

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Práce je po formální i jazykové stránce na dobré úrovni. Vyskytuje se zde jen několik překlepů, 

které však nesnižují kvalitu práce a ani nevedou k nesrozumitelným vyjádřením. 

 



 

V rámci praktické části byla vypracována podrobná analýza stávajícího stavu propagace svatební 

agentury. Na základě této analýzy byla navržena celá řada úprav pro zlepšení propagace. Některé 

návrhy byly autorem realizovány.  

Kladně hodnotím především podrobnou analýzu dopadů provedených návrhů.  

Předkládaná práce má logickou strukturu a autor k ní přistupoval s velkou pečlivostí. Práce 

nevykazuje známky plagiátorství a svým obsahem splňuje požadavky na BP. 
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