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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Téma diplomové práce je aktuální. Cíl je stanoven spíše obecně. Teoretická východiska mají logickou
strukturu, autorka uvádí dostatečné množství zdrojů včetně zahraničních, nicméně ve větším rozsahu
využívá pouze několik z nich.
V rámci analýzy makroprostředí mohla autorka více diskutovat důsledky vývoje vybraných ukazatelů
pro sektor e-shopů s módou.
body: 20

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Popis použité metodiky je poněkud chaotický. Autorka nejdříve uvádí, že použila elektronickou
formu dotazování, a popisuje způsob distribuce dotazníku, teprve poté ale uvádí, že použila data
sekundární a primární a opět několikrát zopakuje informaci o elektronické formě dotazování.
Základní soubor není definován úplně jednoznačně, chybí rovněž informace o použité technice tvorby
výběrového souboru. Zvolenou formu dotazování (CAWI) autorka zdůvodňuje tím, že lépe
koresponduje s "cílovou skupinou, která se skládá z větší části z mladých lidí" (viz str. 42), nicméně
nikde jinde v plánu výzkumu není uvedeno, že by se chtěla orientovat právě na mladší věkovou
skupinu, výběrový soubor je z hlediska věku charakterizován pouze jako 15+.
V rámci analýzy pracuje autorka zejména s tříděním dat druhého stupně, využívá rovněž statistické
testování závislostí. Není jasné, proč byla v dotazníku zařazena otázka na velikost bydliště, autorka s
tímto údajem nikde nepracuje. Pro srovnání odpovědí jednotlivých skupin respondentů mohla být
využita i jiná kritéria než věk nebo status, a to např. frekvence nákupu, průměrná útrata apod.
body: 18

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Z analytické části je zřejmé, že autorka usilovala o podrobnou analýzu dat, výsledkem však je velké
množství informací, přičemž řada z nich není úplně podstatná a pouze zhoršují orientaci v textu.
Množství prezentovaných dat je sice velké, nicméně chybí jejich zasazení do kontextu a hlubší
analýza a komentář.
I když vzhledem k zaměření diplomové práce je obtížné formulovat konkrétní návrhy a doporučení,
které by bylo možné "univerzálně" použít, mohla se autorka pokusit alespoň o nějaké. Takto je
kapitola víceméně pouze shrnutím výsledků výzkumu.
body: 18

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Práce splňuje formální požadavky. Autorka má nicméně problém odlišit podstatné informace od
nepodstatných, v textu je někdy obtížné se orientovat. Čtivost práce snižuje i ne vždy vhodná
stylistika, řada informací se opakuje. Některé grafy jsou nepřehledné a špatně čitelné. Na mnoha
místech se objevují gramatické chyby a překlepy.
body: 15
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