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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Zdeněk Odehnal 

Název bakalářské práce: Web Analytics pro zlepšení výkonnosti organizací 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Athanasios Podaras, Ph.D. 

Jméno oponenta bakalářské práce: Ing. Adéla Šolcová 

Oponent: - název firmy: Group M, s.r.o. 

                  - pracovní zařazení: Digital Account Manager   
kontakt: adela.solcova@groupm.com     

 

 
 

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 studenta 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    
Slovní hodnocení a připomínky k bakalářské práci v rozsahu minimálně deseti řádků uveďte, 
prosím, na druhou stranu posudku.  

 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1. Z jakého důvodu byl zde popisován nástroj WordPress? Lze jmenovat důvody, proč by mohl 
být firmou používán právě pro zvýšení výkonnosti organizací? 

2. V práci je zmíněno A/B testování, z něhož lze získat podněty k úpravám webových stránek. 
Dokážete jmenovat ještě nějakou další metodu testování? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    Velmi dobře 
 
Datum:   27.5.2021    

                                                                                          Podpis oponenta bakalářské práce 
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Bakalářská práce se zabývá tématem, které je velmi aktuální, zejména v dnešním světě 
postiženém pandemií, jak je zde správně zmíněno. K tématu je k dispozici dostatek zdrojů, ze 
kterých bylo možno čerpat, výzva zde však byla vybrat ty nejvíce aktuální, což mohlo činit 
problémy. S tímto se však autor popasoval velmi dobře. 
Internetové a knižní zdroje byly vhodně doplněny grafy a obrázky demonstrujícími reálná data, což 
čtenáři poskytlo lepší představu o dané problematice. 
 
Struktura bakalářské práce je vcelku povedená, měla bych však drobné výhrady. Část popisující 
nástroj WordPress (kapitola 3) se mi zdála poněkud nadbytečná a o A/B testování (kapitola 4) bych 
se možná raději dočetla v oddělené kapitole o testování webových stránek. 
 
Při čtení působily rušivým dojmem občasné gramatické chyby a chyby ve skloňování, na druhou 

stranu velmi oceňuji pečlivé umístění odkazů u obsahu a zdrojů. 


