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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splnění cíle oráce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení strukturv a obsahu oráce:
Přehlednost a looická stavba ístruktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů x
Schopnost diolomanta zpracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrťl oráce x
Form ulován í vlastních názorŮ diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úorava oráce (text' tabulkv. orafu) x
SWlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimáIně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu
posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Sleduje Bonastyl výkonnost a kvaIitu prodejců? Jaké vlastnosti by měl mít dobný prodejce?

Pracují obchodníci výhradně pro firmu Bonastyl? Jaké výhody a nevýhody by nastaly
v případě, žeby obchodníci pracovali pro více firem?

2. Má autorka zjištěnu vybavenost a přístupnost k internetu přímo prodejen, pokud navrhuje
e-shop pro prodejny jako doplněk k zavedeným prodejcům?

Práci doporučuji - nedeperuě*ii* k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně
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Cíle: od začátku pláeeje cíl jasně deťrnován. Výhodou je poměrně truké zaměÍení ť'*y,
proto se dají snadněji popsat cíle.

Metody řešení: Autorka dobře propojuje teoretickou a praktickou část. Každou možnost

navrhovaného řešení konzultuje s majitelem firmy z hlediska proveditelnosti' Menším

nedostatkem je to, že při návrhu vlastní produktovéÍady, nepočítá s náklady na vývoj,

design a výrobu.

Návrh řešení: V navrhovaném řešení chybí zďůraznění závislosti firmy namez1čIánku-

prodejcích a jejich kvalitě ahrozba postupného vymizení maloobchodů nejen s tímto

sor1imentem V důsledku rozšiřování marketů a změny nákupního chování lidí.

For:rnální úpravy: Po formální stránce nelze práci nic výknout. Jedná se o přehlednou

práci. Neškodilo by jen větší quživáni zahrantční 1iteratury a citace.
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