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B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
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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 

 

Budeme-li vycházet z Baťovy definice podnikání: „Podnikání je služba veřejnosti“, můžeme říci, že 

téma předkládané bakalářské práce je plně v souladu s Baťovými idejemi. A je to dobře. Baťa je 

považován za jednoho z tvůrců nosných manažerských idejí, které mají nadčasovou platnost. Proto i 

téma CRM je nadčasové a zasluhuje si stále naší pozornost. Tuto skutečnost si uvědomuje i autor 

předkládané bakalářské práce, která ve svém Úvodu jasně vymezuje hlavní a vedlejší cíle. Ty se 

autorovi stávají pevnými body, ke kterým směřuje svou činnost, a to nejen při analýze současného 

stavu podnikatelského prostředí, jehož je společnost Vodoservis –Planá, spol. s.r.o. součástí, ale i při 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

formulaci návrhů pro posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím CRM. V teoretické části autor 

vysvětluje základní pojmy vztahující se k tématu bakalářské práce a dokazuje tak znalost odborné 

literatury. Analytická část je založena na poměrně obsáhlém dotazníkovém šetření, které autorovi 

poskytuje klíčové informace pro formulaci vlastních návrhů v oblasti CRM. Návrhy jsou propracovány 

nejen z inovativního hlediska, ale jsou doplněny i o kalkulace nákladů, čímž text získává ekonomický 

rozměr. Vzhledem k tomu, že i po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na své 

zpracování, doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Identifikujte hlavní rozdíly v CRM u společností  Vodoservis Planá, spol. s.r.o. a Vodárny a 

kanalizace Karlovy Vary, a.s.  

 

2. Charakterizujte konkurenční výhodu v CRM u společnosti Vodoservis Planá, spol. s.r.o            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 16. 5. 2020        Podpis hodnotitele  
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