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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 
 
Práce poskytuje představu o činnost vybrané firmy, procesech probíhajících v souvislosti s výrobou a 
prodejem (byť s poněkud nepřehledným textem). Vyúsťuje v marketingové analýzy s praktickými 
návrhy.  
K Úvodu: cílem práce nemůže být zjištění informací…Není zpracována metodika práce (použité 
metody a postupy).  
Práce je doplněna přílohami dokladů - práce však postrádá schéma informačních toků s odkazem na 
tyto dokumenty.  
K vlastním přínosům práce patří zejména aplikace marketingových analýz a vyplývající návrh (byť 
v omezeném rozsahu a hloubce - s. 46 a 49).  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 
 
K uplatnění TOWS - jak byly stanoveny váhy a hodnocení jednotlivých faktorů? Kdo a na základě 
čeho je stanovil?  
 
 
 
 
V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  


