
Hodnocení oponenta BP

Jméno a příjmení studenta: Tomáš Pavelek

Název BP: Analýza nákupního chování studentů v online prostředí

BP max

Definice problému 23 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 7 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Metodika práce 24 25

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýza dat 7 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 5 5

Výsledky řešení 24 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 8 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 6 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 6 6

Efektivní komunikace (formální úroveň) 23 25

Stylistika 5 5

Gramatika 4 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 5 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 4 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 5 5

                                                                                Bodové  hodnocení 94 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: výborně

V Ostravě 30. 5. 2014                                                                                       Ing. Martina Hoďáková, Ph.D.

Po formální stránce je práce až na pár překlepů a gramatických chyb v pořádku. 

Analýza výsledků je provedena velmi precizně a přináší zajímavá zjištění z oblasti online nákupu 
studentů. Autor analýzu vhodně doplnil výsledky testů a grafickým aparátem. Návrhy a doporučení 
mohou být pro firmy, které cílí na studenty, přínosné, jsou vhodně doplněny o nejnovější trendy v 
oblasti eMarketingu a online prodeje. 

Autor popisuje metodiku výzkumu velmi podrobně. Pozitivně hodnotím využité analýzy závislosti a 
metody její kvantifikace v prostředí SPSS, což je u bakalářské práce nadstandardní. Vzhledem k 
analýze nákupního chování studentů bych doporučila zaměřit se na příjmy domácnosti (nikoliv 
samotného studenta). Může mít dotazování pouze na 1 střední a 1 vysoké škole vliv na výsledky?

Student si vybral aktuální a náročnou tématiku online nakupování. Téma pojal velmi zeširoka, 
doporučila bych zaměřit se na jednu oblast (např. odvětví či fázi nákupního procesu). Z práce je 
patrna autorova dobrá znalost zkoumané problematiky, za zdařilý považuji popis maloobchodního 
trhu i teorii, kterou bych rozšířila o poznatky z nákupu v online prostředí.


