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

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout pro přepravní společnost CM TRANSPORT
Tachov taková opatření, která by zefektivnila fungování jejího marketingového mixu. Aby studentka
tento cíl naplnila, provedla teoretickou rešerši a následně se podrobně seznámila se zmíněným podnikem popsala jej z hlediska prostředí, ve kterém působí, a provedla osobní dotazování s několika jeho členy
(včetně majitele). Na základě zmíněné analýzy zformulovala tři opatření, která by měla mít pro podnik
praktický význam - překlad webových stránek firmy, ale především zavedení nového a moderního
systému pro řidiče podniku a vytvoření elektronické databáze dopravců (poslední dvě opatření považuji
za významná i z důvodu, že byla dále konzultována s odborníky v daném oboru). K uvedeným opatřením
přehledně zpracovala také předpokládané náklady, časový harmonogram a případná rizika.
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I když si studentka pro vypracování práce vytyčila kratší časový horizont, dokázala se jí
následně věnovat naplno a výstupy práce pravidelně konzultovala s vedoucí práce. Vytyčené cíle tak byly
naplněny.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Prosím popiště reakci majitele firmy na Vámi navržená opatření.
Je možné počítat s vytvořeným harmonogramem pro jejich realizaci či zde bude potřeba učinit nějaké
změny?
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