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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  M-commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti 
Jméno autora: Tomáš Hyršl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Mgr. Petra Dostálová 
Pracoviště oponenta práce: Heineken ČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student si vzal za úkol zmapovat pivní trh se zaměřením na síť zaváženou firmou Heineken včetně systémů řízení distribuce, 
popisovala zásady uplatnění M-commerce pro společnost Heineken a návrhem na tvorbu aplikace pro mobilní objednávky. 
Vzhledem k rozsahu daných témat hodnotím zadání jako náročnější.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny body, které byly uvedeny v zadání, byly dostatečně rozpracovány. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student k řešení využil SWOT analýzu, prostřednictvím které mohl jasně definovat silné stránky, slabé stránky, příležitosti a 
hrozby. V rámci SWOT analýzy mohly být navíc zohledněny i další faktory (interní procesy, které budou potenciálně ovlivněny 
zavedením aplikace; u nákladů na personál nejen platy, ale i ostatní nutné náklady jako licence, provoz kanceláře atd.), které 
mohou mít vliv na výsledek.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student v práci vhodně propojuje teoretické i praktické znalosti, výsledný výstup je tak kompaktní a strukturovaný 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně v pořádku, stejně tak nemám výhrady k jazykové stránce. V práci se objevuje minimum překlepů (na str. 
9, 19, 28, 30, 37, 43, 59), které však nemají negativní dopad na srozumitelnost textu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student využil domácí i zahraniční zdroje v tištěné i online podobě. Mám však výhrady k některým zdrojům, které nepovažuji 
za dostatečně seriózní – např. volnočasové webové stránky www.novinky.cz nebo http://life.ihned.cz/. V bakalářské práci 
očekávám výhradně odbornou literaturu. Formální stránka citací je v souladu s normami. 

 
 

http://www.novinky.cz/
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce byla velmi dobře strukturovaná, student vhodně propojil teoretickou i praktickou stránku. 
Probírané oblasti popisuje věcně, vhodně ukotvuje získané praktické znalosti do teoretického základu a pracuje 
s nimi v širších souvislostech. Přínos práce vidím především v jasném vymezení probírané problematiky a 
srozumitelně definovaném způsobu řešení, které může být využitelné nejen pro firmu Heineken.  
Navrhuji ještě hlubší zamyšlení nad dopady do interních procesů včetně možných důsledků, které by případné 
zavedení daného řešení mohlo přinést. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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