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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
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 je zpracování návrhů pro zefektivnění marketingové
komunikace v maloobchodních jednotkácj IQOS v ČR. Aby autorka tento cíl naplnila, musela efektivně
zanalyzovat jejich současnou marketingovou komunikaci, což se jí podařilo kombinací hned tří
výzkumných metod, a sice zúčastněného pozorování, rozhovorů se zákazníky maloobchodních jednotek a
online dotazníkového šetření. Následně naplnila hlavní cíl práce navržením několika opatření, která by
mohla marketingovou komunikaci zmíněných jednotek zlepšit (mírně se při tom dotkla i produktu
v případě vytvoření nových dárkových voucherů).
I když se zprvu zdálo, že si pro zpracování bakalářské práce studentka nevyhradila mnoho času, svým
následným plným nasazením dokázala vytvořit práci, která má skutečný praktický význam.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Prosím povězte nám, jak vedení podniku reagovalo na Vámi navržená opatření.
Budou některá z nich v dohledné době skutečně realizována?
Jsou zde nějaká, s jejichž realizací vedení nesouhlasí? Pokud ano, jaká?

V Plzni, dne 22. 5. 2020

Podpis hodnotitele

