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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2

dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Cíl práce formulován nepřesně (zpracování metody o pořádání veletrhu), v rozporu s názvem práce.
Práce zůstává dlužna druhé části cíle - role veletrhu jako nástroje mtg.komunikace je v práci silně
"upozaděna". Koncept práce preferuje problém samotné organizace veletrhu. Veletrh tedy není pojat
jako nástroj komunikace, ale jako akce (též viz dotazník). Dopady veletrhu jsou sledovány jen se
zaměřením na organizátora (který je zároveň vystavovatelem, ale především jen jedním
z vystavovatelů!) - viz kap. 7. Dotazník - vyhodnocení veletrhu - nesleduje vyhodnocení veletrhu jako
komunikačního nástroje vyjma jediné otázky ke zdroji informací, obdobně u vystavovatelů (graf 9).
Nutno vymezit veletrh a prodejní výstavu. Teoretická východiska k veletrhům vesměs bez vazby na
praktickou část. Celkově lze z práce odvodit intenzivní vazbu autorky na sledovaný subjekt i snahu
popsat organizaci veletrhu v souvislostech i detailech. Práce splňuje požadavky na DP s řadou výhrad.
Zvolené pojetí práce nutno vysvětlit u obhajoby (obhájit).
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Cílem veletrhu/výstavy bylo jen zvýšení tržeb obchodu Tvořilka.cz?
Jakým dalším způsobem lze vyjádřit účinnost komunikační kampaně?

V Plzni, dne 20.5.2019
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