
FAKULTA EKONOMICKÁ 
Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 
HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  David MATULKA 
Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management / KMO 
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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 zpracovánípráce        
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 diplomovou práci klasifikačním stupněm:2    velmi dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Práce je výrazně prakticky orientovaná, zpracovaná se znalostí prostředí firmy a procesů i s využitím 
odpovídajících teoretických východisek.  Z praktického zaměření vyplývá i struktura práce, vnitřní 
členění, formulace, ale i náročnost na zdroje s ohledem na zapojení prodejce do systému franšízy 
s určující rolí centrály společnosti - franšízora poskytující výstupy z vlastního firemního šetření. Práce 
splnila stanovený cíl - poukázat na nezbytnost zákaznické orientace procesů a vyhodnotit zákaznickou 
spokojenost.  
Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou, přístup autora ke zpracování jako výborný - příkladný. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 
 
Jakou reakci potenciálního zákazníka v případě nižší úrovně procesů lze očekávat? Jak se projeví vliv 
konkurence a jaký to případně bude při prodeji a při servisu s ohledem na místo působení prodejce? 
 
 
 
 
 
 
V Plzni, dne 20.5.2019        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


