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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autor práce si vybral téma atraktivity kamenných obchodů. Teoretická část práce vychází z aktuálních 

tuzemských i zahraničních zdrojů literatury a studií. Jako výzkumné metody bylo využito dotazníku. 

Ten se zabýval konkrétněji nákupním chováním, protože měl dopomoci k návrhu aplikace. 

V dotazníku se autor mírně odklonil od tématu z atraktivity na nákupní chování. Návrh pro kamenné 

obchody spočívá ve vývoji aplikace. Její návrh je poměrně detailně rozpracován a promyšlen. V práci 

se vyskytují drobné gramatické a stylistické chyby. Práce splňuje všechny požadavky, proto ji 

doporučuji k obhajobě se známkou výborně.   
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Bude navrhovaná aplikace uvedena do praxe? 

Jakým způsobem by se do aplikace zapojily obchody?   

 

 

 

 

V Plzni, dne 24.5.2019        Podpis hodnotitele  


