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kritéria hodnocení: Počet bodů (0 - l0)
1 Náročnost tématu práce 5

2 Splnění cílů práce 6

J Teoretická část práce 6

4
Praktická část práce
(analytická část) 6

5
Projektová část
(řešící část) 4

6 Fotmální úroveň práce 6

CELKOVÝ POČET BODŮ
(0 _ 60)

33

Hodnoceni iednotlivÝch kritérií:
ROZSAH BODŮ SLOVNÍ vyrÁnŘnxÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni ,,F" podle ECTS)

1-2body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni ,,E('podle ECTS)

3-4body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky
(qdpovídá stupni,,Do' podle ECTS)

5-6bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně c.tou p.eói, 
"e;lnena 

,.Ysteat y
(odpovídá stupni ,oCo'podle ECTS)

7-8bodů splněno zcela b ez výhrad
(odpovídá sťupni o,8'6 podle ECTS)

9 - 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni ,,A" podle ECTS)



Připomínky k práci:
Tato bakalářská práce obsahuje i přes upozornění studenta stále drobné citační a formální
nedostatkY, V teoretické části student využívá literárnírešerši, která je především zaméřena
na cenovou Politiku a stanovení ceny v ziskové sféře, Činnost organizace, která je
Předmětem této bakalářské práce není zaměřena na dosahování zisku, a proto student nemohl
vŠechny své teoretické poznatky aplikovat ve své praktické části bakalářiké práce
a v navrhovaných doporučeních.
ZnaČný nedostatek spatřuji v absenci primárních zdrojů informací, vzhledem ke zvolenému
tématu. Tato skuteČnost je však ovlivněna časovou nedochvilností studentapřizpracováni
této práce.
KaPitola 6,5 Odhad nákladŮ a příloha P IiI se zabývá kalkulací nákladů. Takto stanovená
nákladová analýza se mi zdá nedostatečná vzhledem k absenci stanovení přímých
a nepřímých nákladů na 1 lůžko za den.
student však dbal na vytýkané nedostatky a snažil se sjednatjejich nápravu.

Otázky k obhajobě:
Jak velká je poptávka po standardním dvojlůžkovém ubytování ve Zlínském kraji tj. o kolik
lůžek by H - o.s. měla naýšit kapacitu svých lůžek aby uspokojila tuto poptávku?

BP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAG/Portál. Na záktadě výsledků
této kontroly bylo zjištěno, že BP není plagiát.
Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP. X
Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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Instrukce pro hodnocení jednotlivých kritérií:
Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce (0 - 10 bodů)
Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zaměření na studijní obor, složitost řešené
problemati§, náročnost na teoretické i praktické informační zdroje.

Kritérium 2. Hodnocení splnění cílů práce (0 - 10 bodů)
Toto kritérium hodnotí splnění zadáni práce na základě definovaných cílů práce, které rnusí být součástí
Úvodu, Definovaný cíl práce odpovídá požadované náročnosti vzhledem k tvpŮ práce.

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce (0 - 10 bodů)
Hodnotí se PředevŠÍm ýběr teoretic§ich zdrojů a jejich možná aplikace pro řešení tématu. Hodnotí se
rovněŽ zPŮsob i Úroveň citacÍ. Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost,využití cizojazyčné literatury,
vYuŽitelnost Přehledu Pro vlastní práci, diskuse altenrativních pohledů, rozbor použitých citací. Literámí
Přehled Práce je Po metodické a formální stránce řádně zpraóován včetně citácí a Óataztr na použitou
1iteraturu.

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (anatytická část) (0 - 10 bodů)
Hodnotí se Úroveň analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cíle, využití teoretických poznatků
Pro analýzu Problému. Při hodnocení se bere v úvahu náročnost ziskáváni informací, přístup studenta a jeho
schopnost logic§ch závěrfs z analýzy jako ýchodisko pro řešící část.

Kritérium 5. Hodnocení praktické části práce (řešící část) (0 - 10 bodů)
Hodnotí Se věcná Úroveň řeŠení problému, dosažení stanovených cílů, návaznost řešící části
na analYtickou Část. Kritérium hodnotí rovněž celkovou ťrroveň provázanosti teoretické a praktické části
práce, zdůvodnění návrhů ajejich dopadů.

Kritérium 6. Hodnocení formální úrovně práce (0 - 10 bodů)
Hodnotí se Úroveň grafického zpracování práce. Hodnotí se gramatická úroveň, zvolené formulace, celková
Úroveň q'jadřovánÍ. Správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie,
jednoznačnost a přehlednost grafických prací, .1azyková úroveň.


