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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           
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství: 

Posouzeno             

Posouzeno – podezřelá shoda         

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 
 

Práce je zaměřena na specifickou oblast internetového nákupu služeb pro osobní růst vědomostní, fyzické 

zdatnosti, získávání kompetencí a ostatních obdobných. Součástí práce je zdařilé pojednání o 

marketingovém mixu online kurzů v rozsahu 7P. Praktická část je postavena na výstupech z rozhovorů s 

respondenty. Zde se dá konstatovat, že velmi malý vzorek neumoňuje zobecnění, jen konstatování postojů 

vybraných konkrétních  zákazníků online kurzů bez hlubší analýzy, která by v tomto případě malého počtu 

respondentů mohla nahradit absenci zobecnění (metodicky problém chybějící analytické části). Práce tak 

zůstala možnostem  řešení problematiky poněkud dlužna, na druhou stranu otevírá řadu námětů a impulsů 

pro další zpracování problematiky, která zůstává ve stínu nákupu zboží v e-shopech či užívání např. 
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bankovních služeb. Z tohoto pohledu považuji práci za užitečnou, vykazující i viditelnou snahu 

o vlastní přístup autorky. Práci hodnotím jako dobrou resp. dobrý základ pro diskusi u obhajoby.  

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Považujete způsob placení za tspecifický v případě online kurzů, nebo se od ostatních nákupů na internetu 

neliší? Proč mu věnujete pozornost? 

Doplnila (upravila) byste na základě stávajících zkušeností výzkumné otázky?  
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