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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Patricie Vindušková 

Název bakalářské práce: Vliv marketingové strategie na úspěšnost slevového portálu a 

na zákazníka 

Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo zhodnotit vliv marketingových praktik na 

zákazníka slevového portálu Slevomat.cz, s.r.o. a na základě vlastního provedeného 

dotazníkového šetření navrhnout změny v jednotlivých nástrojích aplikované 

marketingové strategie. 

Jméno vedoucího bakalářské práce: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   

Hloubka provedené analýzy x    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů studentem  x   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce x    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Jaké jsou výhody a nevýhody nákupů přes internetové portály? 

 
2. Jaké jsou možnosti platby nákupů přes internet? Vysvětlete všechny možnosti 

(internetové bankovnictví, platba kartou – debetní či kreditní, elektronická 
peněženka) a zhodnoťte možná rizika, náklady, časové prodlevy.  

 
 
Práci doporučuji  k obhajobě.   
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:     výborně mínus            
 
 
Datum:   7. 5. 2019                                                                                                                                                                                            

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Studentka při zpracování tématu postupovala logicky a samostatně.  

V rámci teoretické části práce se autorka věnovala vysvětlení základních pojmů jako 

služby a jejich vlastnosti, marketing, marketing ve službách, marketingový mix, 

specifika internetového marketingu.  

Praktická část práce je zaměřená na internetové slevové portály a jejich fungování. 

Stručně je popsán vznik a vývoj slevových portálů, konkurenční prostředí na tomto 

trhu a pět nejvýznamnějších firem dle obratu v České republice. Poté byl zanalyzován 

marketingový mix společnosti Slevomat.  Hlavním přínosem autorky bylo zpracování a 

vyhodnocení dotazníkového šetření, jež bylo zaměřeno na zákazníky slevových portálů 

s cílem zjistit účinnost jednotlivých nástrojů marketingové strategie. Na základě 

získaných poznatků byla navržena určitá doporučení na doplnění používaných nástrojů 

firmou Slevomat, zejména v oblasti produktové a komunikační strategie. 

Celkově lze konstatovat, že cíl práce byl splněn, bakalantka prokázala schopnost 

vyhledat a zpracovat relevantní podkladové materiály, jasně popsala a vyhodnotila 

skutečnosti vztahující se ke zkoumané problematice.  

Pozitivně lze hodnotit formální a stylistickou úroveň práce, text je vhodně doplněn 

konkrétními údaji a kvalitně zpracovanými grafy. 

 


