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Slovní hodnocení bakalářské práce

Stanoveným cílem této bakalářské práce bylo zmapovat a analyzovat procesy při vývoji webové
platformy v softwarové společnosti OR-CZ spol. s r. o., se zaměřením na problematické aspekty
tohoto projektu a navrhnout jejich zlepšení. Dílčím cílem pak bylo zhodnocení naplnění požadavků,
které byly stanoveny před započetím tohoto projektu.
V první teoretické části práce se autor zaměřuje zejména na formy internetového marketingu
a problematiku webové analytiky. Teoretické kapitoly jsou zpracovány uceleným a přehledným
způsobem a autor při jejich zpracování využíval zejména českých a do češtiny přeložených zdrojů.
Nosnou částí bakalářské práce jsou prakticky zaměřené kapitoly 3 až 6. Zde autor popisuje
zkušenosti, které vyplynuly z jeho zapojení do celého projektu. Závěry, které zde autor formuluje,
jsou srozumitelné a logické. Cíle práce, které si autor vytyčil, lze považovat za splněné. Formální
a stylistická úroveň práce je dobrá. Bylo by ale vhodnější kapitoly 4 a 5 spojit do jedné hlavní
kapitoly a dále rozčlenit na podkapitoly.
Jako celek hodnotím práci klasifikačním stupněm výborně a doporučuji k obhajobě.

