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 Zvolený postup řešení zadané problematiky 
Ve druhé kapitole autorka představuje webový portál  společnosti Holiday Czeck, kde trávila svoji 

praktickou stáž. Kapitola je napsána příliš úsporným stylem, pouhé čtyři stránky jsou v tomto 

případě nedostatečné. V kapitole chybí širší uvedení konkurence, představení struktury zákazníků i 

charakteristika makroprostředí. Rovněž vysvětlení business modelu v kap. 2.7  mohlo být 

detailnější. Je zde rovněž drobná chyba – v nákladovém elementu se asi nejedná o náklady 

prodaného zboží (cost of goods sold), ale náklady týkající se služeb. Teoretická východiska (kap. 

3) přehledně informují o metodologii optimalizací pro vyhledávače. Ještě lepší srozumitelnosti by 

napomohlo více obrazových ilustrací v textu. Čtvrtá metodická kapitola zmiňuje použité nástroje 

pro analýzu, chybí jen kvantifikace objemu dat. Velikost výběrového souboru je uvedena až v páté 

analytické kapitole, která je nejdůležitější jak obsahem, tak rozsahem (50 stránek, což představuje 

dvě třetiny textu).   

 Dosažené výsledky, jejich odborná úroveň a možnost praktického použití 
Autorka využívá pro analýzu situace v českém prostředí zcela ojedinělý rozsah 667.751 návštěv, což 

je objem používaný pro profesionální účely. Předmětem analýzy je počet návštěvníků (včetně 

unikátních), frekvence návštěv, zdroje návštěv (vstupní stránky), chování uživatelů, preference 

použité technologie a volba klíčových slov při vyhledávání dovolené. Diplomantka prokázala 

znalosti a dovednosti v optimalizaci pro vyhledávače jak pomocí nástrojů on-page, tak off-page. 

Doporučení obsažená v šesté kapitole znamenají praktický přínos pro zadavatele. Ačkoliv analýza 

je hodně detailní, vyšší výtěžnosti práce by prospěla aplikace explorativní analýzy (mají výsledky 

statistickou významnost?) a hledání souvislostí prostřednictvím třídění druhého stupně (vztah mezi 

zdrojem návštěvnosti a použitým prohlížečem). Překvapující je i počet unikátních IP adres na 

českém trhu (512.272).  

 Formální náležitosti, vnější úprava, přehlednost apod. 
Práce splňuje základní standardy, přesto je zde několik nepřesností. Autorka v některých pasážích 

drobí text do odrážek, což je patrné zejména ve druhé kapitole. Rovněž označování kapitol 

prostřednictvím písmen není zrovna typické. Je třeba ocenit odvahu autorky napsat práci 

v anglickém jazyce, ale diplomantka vykazuje problémy se syntaxem.  

 Otázky pro diskusi 
1. Firma si definovala kategorii zákazníků do 25 let (viz 2.4 na str. 7). Souhlasí s tímto názorem i 

autorka? Prosím o vysvětlení. 

2. Prosím komentujte počet unikátních IP adres na českém trhu. Je toto číslo opravdu reálné? 

Práci doporučuji k obhajobě.  
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