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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
Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce a
odpovídá zásadám. Velmi pěkně působí kapitola Metodika práce, která je přehledná a zdůvodňuje
strukturu práce a i její cíl. Autorka během zpracování zohledňovala aktuální dopady pandemie koronaviru
na vybraný podnik. Pozitivně hodnotím grafickou úpravu práce, která vhodně dokresluje výsledky práce
(jako příklad uvádím skóringový model konkurence). Odpovídající je i rozsah využitých relevantních
zdrojů pro práci. Drobné nedostatky lze identifikovat po jazykové a formální stránce (překlepy, či
chybějící značení jednotek Tab. 6) V teoterické části bych doporučovala více akcentovat fakt, že vybraná
společnost působí na B2B trhu a tedy i teoretická východiska soustředit tímto směrem. Autorka využila
téměř vyčerpávající portfolio metod pro určení cenotvorby vybraného produktu a v klíčové kapitole
navrhla optimální postup určení ceny. Do práce se kladně promítla i osobní zkušenost autorky s prací ve
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zkoumaném podniku. Vzhledem ke komplexnímu zpracování řešeného tématu a
propracovanosti hodnotím tuto práci stupněm "výborně".

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
1. Jaké jsou aktuání dopady pandemie koronaviru na společnost a to i v souvislosti s plánovaným
otevřením soukromé ordinace v průběhu června 2020?
2. Myslíte si, že výsledky dotazování klientů společnosti ovlivnil fakt, že výzkum byl realizován
uprostřed nouzového stavu - konec dubna? Jak by vypadaly nejspíš výsledky výzkumu, pokud by byl
realizován v "běžném" provozu např. v únoru 2020?
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