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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             
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Ve své práci se studentka zabývá marketingovým plánem pro vybranou cestovní kancelář. Práce má 

standardní logickou strukturu, kdy studentka nejdříve popisuje základní komponenty marketingového 

plánu, který následně sestavuje v praktické části. V teoretické části je potřeba ocenit velmi dobrou 

práci se zdroji, které navíc kriticky porovnává. Výtkou v této části práce je místy špatné formátování 

práce, nevhodný formát seznamů odrážek a málo rozpracovaná teorie marketingové komunikace. 

Seznam zdrojů by měl být řazen podle abecedy a formát citací v seznamu zdrojů není většinou 

správný. V kapitole 4 pak studentka zasazuje cestovní kancelář do oblasti cestovního ruchu. Praktická 

část je velmi dobře zpracována, rušivě zde však působí občasné psaní v 1. os. j. a mn. č., množství 

překlepů a občas nevhodně použitá interpunkce. Dotazníkové šetření je provedeno správně a přináší 
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pro analyzovanou společnost zajímavé výsledky. Použití Kendallova koeficientu je vhodné, nicméně 

mělo být propojeno s hypotézami - takto není použití metodicky zcela správně. Sestavený 

marketingový plán má reálné využití a při implementaci má jistě potenciál zvolenému subjektu pomoci 

v rozvoji. Práci hodnotím jako "velmi dobrou" až "výbornou". 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Bude marketingový plán ve společnosti KaLePo implementován?  
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