
FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Hálová Hana 

Studijní obor/zaměření:  Management obchodních činností 

Téma bakalářské práce:  Organizace a řízení činnosti a provozu v KFC  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. 

Podnik – firma:  ZČU, FEK 

 

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) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Hlavním cílem práce je analýza kvality vedení provozní činnosti z pohledu zaměstnanců. Domnívám se, že 

tento cíl byl splněn. 

Teoretická část vhodně popisuje jednotlivé pojmy, na které pak navazuje praktická část, nicméně kapitoly 

mohly být řazeny předhledněji za sebou. V praktické části práce je nejprve představena analyzovaná 

společnost a poté uvedena metodika sběru dat. Zde však chybí informace o metodě výběru respondentů a 

vzhledem k tomu, že byl použit vytištěný dotazník přímo v provozovnách, je otázkou, jestli nešlo spíše o 

anketu mezi zaměstnanci. 

Vyhodnocení dat z dotazování je poměrně stručné a bylo by vhodné provést třídění druhého stupně 

(kontingnenční tabulku), v níž by byly vidět rozdíly v odpovědích v závislosti na délce pracovního poměru 

ve společnosti. 

Kapitola Zhodnocení a doporučení je velice krátká a ve skutečnosti skoro žádná doporučení (jen dvě) pro 

společnost neobsahuje. Zde by bylo vhodné propojit doporučení s výsledky výzkumu, což zde nyní není. 

Dále uvádím, že citace nejsou ve shodě s normou (tečka je před závorkou s odkazem na použitou literaturu). 

U skoro všech parafrázovaných citací (a někde i u přímých citací) pak chybí číslo stránky zdrojového 

dokumentu. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Jaké jsou rozdíly v odpovědích v závislosti na délce pracovního poměru ve společnosti? 

2) Jaká další doporučení ve vztahu ke kvalitě vedení pracovníků ve společnosti byste navrhla?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 8.6.2020       Podpis hodnotitele  


