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Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Nemohu posoudit 

Logická stavba práce 

 

  Dobře  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stylistická úprava, jazyk. 

Autorka umí velmi dobře vyjadřovat své myšlenky a DP je z tohoto pohledu psána velmi 

čtivě.  Formulace jsou však častěji ovlivněny (zejména v teoretické části) ne zcela pečlivým 

překladem z anglických zdrojů a jistou povrchností v logické důslednosti využívání 

terminologie. Některé věty svědčí o jisté ledabylosti a nedůslednosti při formulování 

myšlenky, stejně jako pro nedostatečnou revizi textu. Například: „Pro každý typ e-shopu  jsou 

jednak typy publika či využití marketingových kanálů, ale i cíle rozdílné pro každou fázi „ (s.27).   
Práce je psána inteligentně, ale používá mnoho anglických termínů, které nejsou vždy adekvátně 

použity, či vysvětleny (viz připomínky 4-6). Nevhodné je používání budoucího času v kapitole 

věnované metodám analýzy (s.48-50)  Hodnocení: velmi dobře  

 

Logická stavba práce. 

 Práce je celkem přehledně členěna, výrazně odlišuje teoretickou a analytickou část. 

Větší potíž nastává v kapitole 7., kdy je sloučena jak analýza, tak syntéza údajů. Nadto je 



analýza nejen kombinována s interpretací, ale i doporučeními autorky. To vytváří velmi 

nepřehlednou směsici, kde se čtenář musí probíjet tu výsledky analýzy, tu jejich interpretací, 

jindy zas náhle se objeveným doporučením. Měly být jasně rozlišeny sub-kapitoly (a) 

s analýzou a hodnocením kanálů od (b) interpretace výsledků analýzy s následným (c) 

doporučení. Záběr všech kampaní je velmi široký, proto se u některých kampaní objevují 

pouze doporučení. Z těchto důvodů je přehlednost jinak cenných výsledků a doporučení 

podprůměrná. Méně  (zúžení záběru) by v tomto případě mohlo být více. Hodnocení :  dobře  

 

Adekvátnost použitých metod. 

Je třeba velmi ocenit strukturu a kategorizaci informací pro elektronickou analýzu 

marketingových kampaní. Tato část práce sice není zcela originálním příspěvkem autorky, ale 

představuje relativní novum v prezentaci a využití metod hodnocení marketingových kampaní 

e-shopu. Jedná se o adekvátní a relativně nové využití hodnocení výkonu jednotlivých 

marketingových kanálů a jejich nástrojů. Na druhé straně postrádám  nějaké metody 

posouzení  kriterií (aspektů) , uvedených na s.51, např. „ celkový dojem, jednotnost stylu „ 

atp. ). Vlastní analýza je provedena se znalostí problematiky na opravdu profesionální úrovni, 

stejně jako návrhy na zlepšení (doporučení). Z hlediska skladby a přehlednosti práce je však 

velmi nevhodné smíšení výsledků analýzy s jejich interpretací a návrhy na zlepšení – 

doporučeními. Výsledkem je nepřehledná až chaotická kapitola 7. 

Hodnocení: velmi dobře.  

 

Práce s literaturou, vlastní komentář. 

Autorka je nadprůměrně orientována nejen v teoriích, ale vůbec v celé problematice „on line 

marketingu“. Poměrně dovedně umí skloubit velmi četné zdroje do syntetizovaného celku. 

Výběr literatury (zdrojů) je evidentně nadstandardní (60 titulů) a překračuje obvykle 

požadované penzum. Bohužel chybí více vlastních stanovisek a komentářů, některé problémy 

a termíny nejsou diskutovány vůbec (viz připomínky). To lze ale přičíst i omezeným limitům 

jinak nadprůměrně rozsáhlé práce. Diplomantka evidentně prokázala, že umí zacházet 

adekvátně s literaturou, správně ji citovat a více než standardně se vyzná v dané tématice i 

prakticky.  

Hodnocení: velmi dobře. 

 

Hloubka tématické analýzy. 

Analýza a vlastní diskuze prezentovaných výsledků je poměrně podrobná, zejména s ohledem 

na rozsáhlost práce, která i tak překračuje 100 str. Je udělána s velkou znalostí věci a 

s ohledem na praktické použití výsledků, což je třeba ohodnotit. To samé se týká i 

prezentovaných doporučení. Pro přílišnou rozsáhlost záběru je však práce nepřehledná a 

výsledky analýzy se někde mísí doporučením. Přesto Hodnocení: výborně.  

 
Úprava textu, tabulky. 

Odpovídá soudobým standardům. V práci bylo použito značné množství ilustrativních obrázků a 

grafických schémat, která dobře objasňují prezentovaná data. Bohužel řada obrázků  je ponechána 

v původním formátu i jazyku (v angličtině), což poněkud snižuje úroveň úpravy a srozumitelnost 

práce pro běžného čtenáře.   

Hodnocení: velmi dobře 

 

Stupeň splnění cílů práce. Cíle práce byly stanoveny jasně, stejně jako úkoly z nich 

vyplývající. Vzhledem k opravdu širokému záběru a rozsáhlosti studie je třeba ocenit i 

značnou pracnost a úsilí, které musela autorka vyvinout k jejímu zpracování. DP má evidentní 

praktický přínos, což se týká jak analytické části, tak zasvěcených doporučení pro 

marketingové kampaně. Také analýza „tvrdých“ dat z marketingových kampaní je mnohdy 

inspirující. Na druhé straně je opravdu velké množství dat prezentováno poněkud nepřehledně 

a práce není zcela precizní jak v metodické části, tak ve formulačních prostředcích.  Většina 

cílů však byla splněna a práce je jistě cenným praktickým přínosem pro danou firmu.  

Hodnocení : velmi dobře   

 



Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Teoretická část dosahuje téměř 50% celkového rozsahu, což je na hranici optima. 

2. Autorka se v teoretické části práce soustředí (velmi zasvěceně) hlavně na produkty 

internetového obchodu a dosti opomíjí zákazníkův pohled a potřeby v jiných 

oblastech: například to, že by vstupní stránka (s.12) měla obsahovat i kontakt, mapu, 

umístění obchodu atp.  

3. ROPO efekt na s. 18 má ovšem u mnoha zákazníků svůj protějšek v opačném 

nákupním chování. Tedy: zákazník si zboží prohlédne, vyzkouší v kamenné prodejně 

ale koupí ho přes internetový obchod. Není zmíněno, ani diskutováno. 

4. Někdy se vyskytují poněkud kostrbaté formulace a ne zcela adekvátně přeložené 

termíny. Např. s. 27 předposlední věta, resp. užití termínu „publikum“ 

(pravděpodobně cílová skupina) bez náležitého objasnění významu. Mohlo být  

zpracováno pečlivěji s adekvátním překladem – vysvětlením termínů. Viz Další 

připomínka.   

5. Často se používají cizí termíny, které nejsou blíže vysvětleny. Např: „ XML feed“ 

užitý na s. 33, vysvětleno na s. 41- 9, „ retargeting“ s.58 atp.  

6. Jiné autorka nadbytečně překládá vícekrát (např.: „buying funel“ na s.34 dvakrát). 

Mimochodem: co to jsou „bidovací strategie“? (s.31, s.41). Obrázky jsou převzaty a 

prezentovány v anglickém jazyce, což sice oponentovi nevadí, ale mohlo by být 

problematické v česky psané práci obecně (v ruštině, arabštině či čínštině je to těžko 

akceptovatelné !).  Autorka bezděky a občas nenáležitě, z pohodlnosti, rozšiřuje počet 

osob zavádějících zbytečné anglikanizmy.  

 

    Otázka k obhajobě: 

1. Jakým českým výrazem byste nahradila přejatý pojem „publikum“. 

2. Které  metody by dovolily  exaktnější měření kriterií (aspektů) jako je „celkový 

dojem“ ? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci.   Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň. V závislosti na průběhu obhajoby: velmi dobře. 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

V Praze dne: 6. 1. 2018        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


