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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. 

 



FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 

 

 

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  


