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Kritéria hodnocení: Počet bodri (0 - 10)

I Náročnost tématu práce 7

2 Splnění cíl práce 8

a
J Teoretická část práce 9

4 Praktická část práce
(analyická část)

9

5 Projektová část
(Ťešící část)

9

6 Formální riroveĚ práce I

cELKovÝ poČET BoDŮ
(0 - 60)

50

Hodnocen notlivÚ.ch kritériÍ:
ROZSAH BoDŮ slo\rNÍ w.rÁoŘENÍ

0 bodťr nesplněno
(odpovídá stupni ,oF.. podle ECTS)

I - zbody splněno pouze na rovni základních požadavku
(odpovídá stupni o,Eo. podle ECTS)

3-4body splněno s vyraznějšími' ale ne kritickj'mi nedostatlcy
(odpovídá stupni ,,D.. podle ECTS)

5 - 6bod splněno, nedostatlry neovlivřují podstatně celou prácio zejména vfsledky
(odpovídá stupni ,,C.. podle ECTS)

7  -B  bod splněno zce|a bez vf'hrad
(odpovídá stupni ,,Bo. podle ECTS)

9 - 10bod sp|něno nadstandardně
(odpovídá stupni ,,A.. podle ECTS)



PĚipomínky k práci:
Autor bakaláŤské práce velmi dobŤe pracuje s literaturou a zdroji. Do práce zaÍaď1l plno
pŤíkladri a pramen Zpraxe, nepoužívá jenprameny z odborné literatury.Yyužil i anglicky
psanou literaturu.
V praktické části autor velmi podrobně vyhodnocuje dotazníkové šetŤení. Správně využil
ďotazování on.line, a|e zapojil i osobní ďotazováru. PŤesto, Že zŤejmě nedostal riplné
informace Ze Společnosti F'ta, cožje pochopitelné, vynaložil s nimi ve své práci velmi dobŤe.
Jednotlivé části práce na sebe dobŤe navazují.

otázky k obhajobě:
. V návrzích inovace uvídáte, že: ,,...by ETA mohla snadněji expandovat na trhy' kde
vysledky vyzkumu mají pro kupující váhu, tŤeba s pomocí prodejní sítě Euronics .,, Z čeho
soudíte, že tak nedělá?
. Návrah k ptivodnímu logu doporučujete jenz v;isledkri vyzkumu?
. Uveďte , jaké máte na mysli , zvyšení v;ihod věrnostního klubu?

Práce splřuje kritéria pro obhajobu BP.

Práce nesplřuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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