
Hodnocení vedoucího BP

Jméno a příjmení studenta: Tomáš Pavelek

Název BP: Analýza nákupního chování studentů v online prostředí

BP max

Definice problému 22 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

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

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

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 6 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Metodika práce 23 24

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýzy dat 7 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 4

Výsledky řešení 18 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 8 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 4 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 19 20

Stylistika 3 4

Gramatika 4 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura a členění práce, barevné sladění) 4 4

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

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 4 4

Pracovní disciplína 10 10

Bezchybné odevzdání zadání BP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání BP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 3 3

Účast na skupinovém semináři 2 2

Práce na BP během ZS a LS (konzultace) 3 3

                                                                                Bodové  hodnocení 92 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: výborně

V Ostravě 30. 5. 2014                                                      Ing. Petra Krbová, Ph.D.

Kapitola 3 obsahuje velké množství relevantních sekundárních informací popisujících situaci na maloobchodním 

trhu se specifikací trhu mimo kamenné prodejny. Autor byl schopen dohledat i starší výzkumy zkoumající chování 

zákazníků při nákupu v e-shopech. Z těchto údajů pak vychází při tvorbě části vlastního dotazníku. 

Vzhledem k problémům s dodržením kvóty (a následným zapojením střední školy technického zaměření) mohl 

autor zvážit i zapojení vysokoškolských studentů technických fakult VŠB - TU Ostrava.  Přílohová část je rozsáhlá 

a obsahuje kompletní výsledky výzkumu spolu s tabulkami provedených statistických testů.

Z analýzy dat je zřetelné, že autor se v problému orientuje, nemá problém s tříděním a interpretací získaných dat. 

Pokud je to možné, své výsledky ihned srovnává s výsledky výzkumu realizovaného Asociací pro elektronickou 

komerci (str. 41). V textu se vyskytují pouze zanedbatelné nesrovnalosti (např. spojitý graf na obr. 5.2/5.3).  

Úroveň zpracování této kapitoly je nadstandardní. Vzhledem k tomu, že návrhy jsou cíleny obecně na e-shopy, 

jejich obsahová stránka je také více obecná než konkrétní. Nicméně návrhy jsou většinou podloženy výsledky 

výzkumu.


