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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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na identifikaci faktorů ovlivňujících nákupní chování 

zákazníka při výběru knih. V první části autorka formuluje teoretická východiska, která opírá o 

poměrně velké množství zdrojů, což hodnotím velmi pozitivně. Nicméně již od prvních stránek dojem 

z práce kazí opakující se stylistické a gramatické chyby, některé věty nedávají smysl (např. na str. 8, 

17, 19, 22, 25). Text práce není jednotný napříč prací, část je psána opisem, část jako "my", část jako 

"já". V praktické části pozitivně hodnotím uvedení obdobného výzkumu, se kterým autorka srovnává 

výsledky vlastního šetření. Vlastní výzkum je poměrně zdařilý včetně interpretace výsledků. Výhrady 
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mám k chybějícím avizovaným obrázkům (str. 35, 44) a nedostatečně konkrétním návrhům. Celkově 

práci hodnotím jako "dobrou". 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Detailně rozpracujte návrh pro cílovou skupinu 19 a méně let - vyberte konkrétní knihu, vhodného 

youtubera/influencera, sestavte kalkulaci nákladů pro tvorbu videa, definujte způsoby použití videa, 

cenu za boosting. Dále stanovte podle jakých kritérií navrhujete posuzovat úspěšnost takového videa.  

 

 

 

 

V Plzni, dne 23.5.2019        Podpis hodnotitele  


