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Přístup diplomanta k zadanému úkolu  
Detailní pochopení cílové skupiny a její chovají na webu je klíčovým faktorem pro 

zvyšování výkonnosti webu. V úvodní části jsou detailně popsány metody, jak na základě 

dat a výzkumu zjistit, co motivuje lidi k nákupu, případně odhalit, kde lidi svoji motivaci 

ztrácejí. Doporučovala bych teoretickou část rozšířit i o psychologický pohled, ale 

vzhledem k oboru studia a rozsahu práce je možné práci rozšířit v navazujícím studiu.  
 

Zvolený postup řešení  
V rámci praktické části postupuje student metodicky správně – v první řadě se snaží 

pochopit, kdo jsou zákazníci, kteří chodí na web, jak se na webu chovají a hledá nejslabší 

místo na zlepšení. Pozitivně hodnotím kvalitu navrženého řešení na změnu i na ověření 

hypotézy, jestli změna bude motivovat lidi k zvýšení nákupu. Oceňuji zejména to, že 

student při návrhu změny na webu vycházel z dat a ověřoval si své doporučení.  
 

Dosažené výsledky, jejich přínos a možnost praktického využití  
Popis jednotlivých metod je velice precizní a přínosný pro lidi, kteří by se potřebovali 

zorientovat v možnostech jak ovlivňovat chování lidi na webu a zjistit, kde ztrácení 

motivaci pokračovat k nákupu. V rámci obsahu se nezaměřuje jenom na faktický popis, 

ale také doporučuje jak postupovat a navrhuje konkrétní řešení.   

V rámci navrženého testu je vidět, že zvolený postup je správný, protože navýšení 

konverzního poměru o 16,2 % u kvalitního webu je možné pokládat za úspěch.  

 



Praktický test doporučuji ponechat spuštěný, aby se prokázala statistická průkaznost i na 

metriku Tržby.  

 

 

 
 

Formální náležitosti  
Po formalin stránce je diplomová práce zcela vyhovující, přehledná a logicky 
strukturovaná.  
 
 
 

Normalizační a provozně bezpečnostní předpisy  
Z tohoto hlediska je práce bez zvláštních požadavků.  

 

 

Doplňující otázky pro diplomanta:  
 

 Jaký doporučujete další postup v rámci projektu KAK.cz?  
 Jakým způsobem doporučujete využít poznatky z behaviorální 

ekonomie ohledně chování lidí při rozhodování pro projekt KAK.cz?  
 
 
 
 

Hodnocení:  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji klasifikovat předloženou práci 

klasifikací „velmi dobře – B – 1,5“.  
 
 
 

V Praze dne 14.5.2015                                    Ing. Veronika Rojkovičová  

 


