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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

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 diplomanta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů diplomantem  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    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
Jakým způsobem jsou dle Vašeho názoru výsledky experimentální úlohy provedené ve Vaší práci 
aplikovatelné v praxi? 
Pokuste se charakterizovat postavení společnosti ALZA CZ v konkurenčním prostředí českého a 
evropského trhu. Spočívají konkurenční výhody firmy v nastavení marketingové komunikace se 
zákazníkem? Jaká je strategie firmy v této oblasti? 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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Diplomová práce je členěna do 6 kapitol + Úvod a Závěr. Rozsah práce je cca 85 stran, práce 
obsahuje 2 přílohy, které jsou relevantní. 
Vedle hlavního cíle práce si diplomant v úvodu definuje 3 konkrétní výzkumné předpoklady a 
předkládá stručný návrh experimentu. Výzkumné předpoklady a experiment mají přímou vazbu na 
vytyčený cíl práce. 
Teoretickou část práce tvoří kapitoly 2 a 3. Autor vychází z aktuálních a relevantních zdrojů, 
výsledků experimentálních úloh – případových studií. Autor vychází především z cizojazyčných 
zdrojů. V další části se pak zabývá aspekty obchodování na internetu, technologickými požadavky a 
marketingové komunikaci v e-commerce.  
Čtvrtá kapitola je představením společnosti ALZA CZ, s jejíž podporou byla experimentální úloha 
realizována. 
V páté kapitole student představuje postupy při realizaci experimentu vč. postupu následného 
vyhodnocení. Samotné vyhodnocení, výsledky ověření výzkumných předpokladů uvádí v kapitole 6. 
Ze zpracování je patrná velmi dobrá orientace diplomanta v dané problematice. 
Cíl práce byl splněn, volbu metod považuji za adekvátní a velmi dobře provedenou vč. samotné 
realizace experimentu. Student prokázal schopnost zpracovat teoretické podklady, pozitivně 
hodnotím práci se zahraniční literaturou a samostatnost při zpracování této netriviální úlohy. 
Formální úprava práce vč. citací jsou zcela v souladu s požadavky na zpracování diplomové práce 
na EF TUL.  
 

 


