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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Práce je zaměřena na analýzu strategie vybrané firmy. Tou je jedno z družstev skupiny COOP, působící 

ve venkovském prostoru okresu Plzeň-sever. Zdánlivě tedy firma, u níž by laik nepředpokládal 

komplikované vztahy, bohatost vnitřních procesů v oblasti marketingu, logistiky, řízení provozu apod. 

Autorka se nakonec zhostila zdárně úkolu svojí pílí a houževnatostí při získávání informací a odkrývání 

souvislostí a vztahů v systému spotřebních družstev v ČR. Poukázala svoji prací na šíři otázek k řešení, 

pozadí úspěšného působení obdobných firem v prostředí dominance nadnárodních řetězců. Přínosná pro 

samotnou firmu může být aplikace nejrůznějších metod z oblasti strategického managementu a 

marketingu. Deklarovaný cíl autorka splnila. 

 



FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

K tab. 6 - vysvětlete motivaci ke stanovení vah v uvedených relacích.  
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