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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využitelnost věrnostních programů v prostředí e-shopů 
Jméno autora: Bc. Radim Bobek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (13116) 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Centrum znalostního managementu (13393) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za průměrně náročné. Cíl je jasně daný a základem práce je především zpracování existujících dat a jejich 
vyhodnocení. 

 

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. 

Zadání bylo z mého pohledu plně splněno. Oceňuji především postup, založený na stanovení hypotéz a jejich následné 
vyhodnocení.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Se studentem jsme navázali na naši spolupráci během tvorby bakalářské práce. Pravidelně jsme konzultaovali průběh 
práce i její samostnou náplň. Student projevil vysokou míru samostatnosti a schopnosti zpracovat velké množství 
vstupních dat. Přestože to na první pohled nemusí být zřejmé, jednalo se o velkou část práce, věnované jejímu 
vypracování. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Stanovení hypotéz, jejich vyhodnocení, schopnost stanovení závěrů, uchopení problemtatiky, to vše je zpracováno na 
vysoké odborné úrovni a z mého pohledu nemám k této části žádné připomínky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je sepsána čítelně, text je provázaný a smysluplný. Jedinou výtku lze mít k nepoužití LaTEXu pro výsledné zpracování 
textu. Při srovnání s jinými pracemi, které LaTEX použili je vidět, že výstupní texty, získané z programu MS Word mají nižší 
kvalitu grafického zpracování. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Výběr zdrojů považuji z pohledu potřeb práce za dostatečný.  
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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. 
K práci nemám žádné další připomínky.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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