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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky 

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Předložená diplomová práce v plném rozsahu odpovídá uvedenému zadání. Jsem přesvědčen, že z předložené 

diplomové práce jasně vyplývá, že si student zvolil dané téma vhodně a stanovený cíl naplnil. Co se týče obsahu 

diplomové práce je zřejmé, že student se v tomto oboru pohybuje delší dobu a prokázal znalost problematiky. Při 

zpracování vycházel ze svých zkušeností a také z poskytnutých dat společnosti Ridera Bohemia a.s., což umocňuje 

fakt, že v diplomové práci nejsou jen teoretické úvahy, ale také jasná a podložená data. 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 

případně jejich úplnosti? 

Dle mého názoru na sebe jednotlivé kapitoly v diplomové práci logicky navazují a jsou vhodně uspořádány. Z hlediska 

úplnosti tedy odpovídají zadanému tématu diplomové práce. 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Oceňuji velmi kladně přístup studenta, který při zpracování diplomové práce prokázal chuť pomoci společnosti 

Ridera Bohemia a.s. s inovacemi a zlepšením stránek eshopu. Za poměrně krátkou dobu, kdy se dala sehnat 

relevantní data, se povedlo získat zajímavé hodnoty a na to navazující účinné úpravy stránek a aplikace 

internetového marketingu. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Diplomová práce je vypracována pečlivě, a co se týče formy či případných chyb, nemám výhrady. Možná jen v 

kapitole 3.2.1. mohlo být přehlednější rozdělení on-page a off-page faktorů pomocí odrážek, které nepůsobí úplně 

přehledně. Jinak nemám výhrad. 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Předložená diplomová práce přináší zajímavé a užitečné poznatky zejména pro společnost Ridera Bohemia a.s. Díky 

doporučením studenta bude moci rozvíjet svůj eshop a potažmo webové stránky také pomocí moderních a 

aktuálních způsobů marketingu. Jsem přesvědčen, že společnosti Ridera Bohemia a.s. to může přinést jen klady. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr použité literatury a zdrojů je dle mého názoru zvolen studentem vhodně a to svědčí o studentově orientaci 

v dané problematice, jenž řešil v této diplomové práci. 



7. Hodnocení formální stránky. 

Co se týče formální správnosti, nemám k diplomové práci žádné výhrady. Zpracování diplomové práce odpovídá 

předepsaným požadavkům a zásadám k vypracování. 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Jednoznačně z této práce může společnost Ridera Bohemia a.s. těžit a využitím navrhovaných řešeních tato práce 

zcela jistě přispěje ke zlepšení návštěvnosti, prodeje jednotlivých produktů a s tím spojených tržeb. 

9. Celkové hodnocení práce. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 V Ostravě dne 9.5.2014       Ing. Tomáš Martínek 


