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Jméno a příjmení studenta:
Matěj SVOBODA

Název práce:
Analýza vhodnosti zřízení e-shopu v rámci internetového portálu WINDG1JRU

Cíl práce (zadání):

1. Charakterizujte internetorný portál WINDGURU - jeho záměr a současnou nabídku.

2. pomocí marketingového pruzkumu proved'te analý,an vnějšího a vniřrrího prostředí ve vžahu k projektu
WINDGURU.

3. Analyzujte vhodnost ňízení e-shopu vrrimci intemetového portálu WINDGURU.

4. Na základě provedeného průzkumu a analýz určete vhodné směry rozvoje projektu.

Splnění bodů zadání bakalářské práce: ano.

1. Přístup studenta k řešení bakalářské práce:

TvŮrČÍ přísfup: ano. Chválím zpracování kapitoly 4.3 za přehledný a neokoukaný
způsob prezentace výsledků průzkumu.

Samostatno st posluchače při zpracovári témafu : ano.

Celkoqf dojem z odvedené práce: výborný.

Spolupráce s vedoucím: řešení bakalářské práce bylo průběžně konzultováno.

2. Spolupráce s podnikem:

Podmínky a spolupráce ze strany podniku: práce řešila budoucí vývoj jř zaběhlého
projektu - tj. internetového portáIu \Mindguru.cz.

Vstupní údaje získané z podniku byly poskytnuty.

3. Kritéria hodnocení práce:
a) Hodnocení teoretických znalostí: výborně - práce byla zaměřena na analýza

vhodnosti zÍÍzení e-shopu v rámci portálu Windguru.cz. E-shop by měl nabízet
kompletní vybavení pro suríingo textilní zboží by byto pouze malou částí nabídky.
§tudent prokázal dobré znalosti z oblasti marketingu a odpovídající znalost textilní
problematiky.

b)
c)
d)
e)

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k témafu: výborně
Adekvátnost použitých metod: výborně
Logická stavba práce: výborně
Hloubka provedené syntézy ve vztahu k tématu: výborně - student na zá|<ladé
Provedených prŮzkumu zjistiln že zřízení e-shopu v rámci internetového portálu
Windguru.cz není aktuální a je finančně náročný krok. Proto své návrhy směřuje
na zlepšení stávající úrovně projektu nikoliv na jeho rozšíření o e-shop.
Práce s literaturou - citace, odkazy: velmi dobře - §eznam poufité literaiury není
v souladu § normou, jsou zde dublovány 2 zdroje literatury.
Formální úprava práce (gramatika, gíafy, tabulky): výborně. Ačkoliv práce po
formální stránce pŮsobí vcelku výborným dojmem, má několik nedostatků.
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Seanam obrázků je v rozporu s požadavky - z,droje obrázků by mělý být uvedeny u
obrázků v textu práce, nikoliv v §ealamu. V textu chybí odkary na obrázlry 1, 2,

11,12atabulky3a4.
h) Stylistická úroveň: výborně

4. Yyužitelnost uýsledhi práce v praxi, případně teoretický přínos práce: pomatky a výstupy
práce budou velmi přínosnó pro budoucí vývoj internetového portálu Windguru.cz

5. PřipomínlE a otázlE k zodpovězení pň obhajobě:
Nemám

Práci doporučuji k obhajobě.
Práce splňuje požadavky na udělení odpoťdajícího akademického titulu.

Nawhuji práci klasifikovat stupněm: výborně
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