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Diplomantka se ve své práci věnovala anaIýze nákupního chování zákaznikťl,
především v libereckých nákupních centrech.
Teoretická část je zaměřena na fundamentální teoretická v'ýchodiska dané
problematiky. Vymezuje pojmy trh, konkurence a konkurenceschopnost, produkt,
maloobchod, NC, spotřební a nákupní chování, marketingová komunikace a také
marketingový výzkum, který byl prostředkem sběru potřebných dat.
Na tuto část navazuje kapitola, která se věnuje v'ývoji a trendům maloobchodu a
nákupních center.
Teoretická část je zpracována velmi přehledně s velkou hIoubkou uváděných
informací (především kap. 5). Text vykazuje logický sIed.

Praktická část je zaměřena na interpretaci v'ýsledků marketingového vrýzkumu.
Výstupy jsou výsledkem sekundárního i primárního sběru dat.
Předkládané informace jsou zpracovány přehledně a srozumitelně. Následně logicky
vyúst'ují do závěrů a doporučení.

Diplomatka bez v'ýhrad napInila cí! své práce.
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