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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce:
Vymezení problematiky pro naplnění cíle je výborně popsáno a svědčí o skvělé teoretické výbavě
zpracovatele práce a rovněž o znalostech daného prostředí. Práce má zcela jednoznačně stanovenou
strukturu, ve které jsou na sebe logicky navazující kroky, které jsou provázány od začátku až do konce
práce. Využití odborné literatury zcela koresponduje s použitím v praktické části.
Analýza společnosti dle mého názoru odpovídá požadavkům bakalářské práce. Jedinou připomínku vidím
u analýzy SWOT, kde se nabízí možnost početní interpretace výsledků, nicméně obsahově bez problémů.
V případě analýzy konkurence lze provést kromě cenového srovnání také analýzu tržní pozice
jednotlivých konkurentů a zdůvodnit současné postavení firmy na trhu. Návrhy, které student v závěru
práce předkládá, jsou racionální a adekvátně reagují na analýzu současného stavu společnosti. Cíle práce
byly z pohledu znění textu práce naplněny.
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Celkové hodnocení BP
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“
V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)
Práce s odbornou literaturou a
prameny (citace, parafráze,
dodržení normy ČSN ISO 690,
teoretické zázemí autora)
Úroveň formálního zpracování
(členění práce, průvodní a
poznámkový aparát, přílohy, grafika
atd.)
Adekvátnost využitých metod práce
Splnění cílů práce
Vyváženost teoretické a praktické
části, vzájemná návaznost
jednotlivých kapitol a subkapitol

A

B

C

D

E

F

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

X

X

X
X
X
X
X

Odborný přínos práce
Využitelnost práce v praxi

X

Prezentace závěrů

X

Navrhovaná výsledná
klasifikace BP

X

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě:
1. Jaké nástroje online marketingu by bylo možné prioritně využít v nové koncepci?
2. K čemu slouží nástroj Google Analytics a jaké je jeho využití ve společnosti Alza? Existují
podobné produkty se stejnými funkcionalitami?

Doporučení práce k obhajobě:
Datum: 21. 5. 2015

ANO
Podpis:

Hospodková

Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah. 2
Posudek BP - OPONENT

