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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Autorka si ako tému práce zvolila Analýzu spotrebiteľského chovania zákazníkov e-shopov s módou.
Téma je aktuálne, ale povrchne spracované.
Autorka začína teoretickými východiskami spotrebiteľského správania, kde popisuje predovšetkým
faktory, ktoré ovplyvňujú chovanie spotrebiteľa, modely spotrebiteľského správania a modely
nákupného chovania. Autorka využíva rozsiahle zdroje, množstvo z nich už ale nie je úplne
aktuálnych a bolo by vhodné čerpať aj z novšej literatúry.
Nasleduje charakteristika trhu e-shopov s módou, orientovaná na samotné e-shopy, módny trh a
analýzu makroprostredia.
Návrhy a odporúčania nadväzujú na realizovaný výskum.
body: 20

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Autorka pre dosiahnutie cieľa práce zvolila kvantitatívny výskum, formou internetového dotazovania.
Oceňujem, že sa autorke podarilo získať pomerne veľkú vzorku respondentov pre relevantný výskum.
Zároveň, vzhľadom na umiestnenie dotazníkov na ženských stránkach je počet žien výrazne väčší ako
mužov. Ostatné demografické kategórie sú ale pomerne rovnomerne zastúpené. V prípade sociálneho
postavenia vypadlo hodnotenie nezamestnaných, prípadne uvedenie, že neboli zastúpení, čo je ale v
takto veľkej vzorke nepravdepodobné.
Zvolený dotazník je obsiahly, dalo by sa z neho ale vyťažiť viac. Absolútne chýbajú otvorené alebo
aspoň polootvorené otázky, ktoré by poskytli lepší obraz spotrebiteľského správania, či postojov a
názorov respondentov. Vyslovene by boli vhodnejšie o otázok typu "Jaký je Váš nejčastější důvod
navštívení e-shopu s módou?"
Otvorenú otázku by som zvolila aj pri zisťovaní znalosti e-shopov, a nie explicitné uvedenie
vybraných značiek Reserver, Gate pod.
body: 20

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Jednotlivé otázky sú vyhodnotené správne, výsledky autorka vhodne komentuje.
Oceňujem využitie hĺbkových analýz vo forme Chí kvadrát testu, nič menej, stačilo ho použiť u
otázok, kde je to potrebné a nie komplexne bez bližšieho vysvetlenia dôvodu.
Je škoda, že sa nepodarilo zistiť dôvod, prečo respondenti nenakupujú na e-shopoch, mohol to byť
impulz, ako týchto respondentov presvedčiť, či motivovať k nákupu. Takto bol s nimi dotazník hneď
ukončený.
Návrhy a odporúčania sú poväčšine len zhrnutím analýz. Navyše, niektoré sa zbytočne opakujú -
návrh na orientáciu odstávok e-shopov do ranných hodín. U viacerých otázok vlastne nie je zrejmé,
prečo boli v dotazníku umiestnené, lebo nemajú celkový vplyv na hodnotenie spotrebiteľského
správania, ani na návrhy na zlepšenie ("Vyberte 3 typy zboží, které nejčastěji nakupujete na e-
shopech s módou"). V tomto prípade ide navyše o otázku, ktorá neobsahuje všetky možnosti.
body: 19

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Práca je z hľadiska formálnych náležitostí v poriadku, zaznamenala som niekoľko gramatických chýb
a preklepov.
Odporučila by som zlepšiť štylistiku, určité frázy sa viacnásobne opakujú a pôsobí to rušivo.
U grafov by som venovala väčšiu pozornosť popiskom, niekde chýbajú (napr. obr. 5.14), prípadne sú
umiestnené tak, že sú špatne čitateľné (obr. 3.1).

body: 21
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