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Název práce: Využití on line marketingu ve vybraném sportovním e-shopu 

Cíl práce: Cílem práce je analyzovat využití online marketingu vybraného eshopu Kolo-park.cz, 
konkrétně využití a nastavení jednotlivých online marketingových kanálů s důrazem na zhodnocení 
nastavení a struktury PPC kampaní;  na základě analýzy dat doporučit vhodné nastavení a strukturu 
jednotlivých online marketingových kanálů. Dále také navrhnout novou strategii online marketingových 
aktivit podle frameworku See-Think-Do-Care. 
 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta/diplomantky 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Hodnocení práce: 

Cíl diplomové práce byl splněn a diplomantka pracovala velmi samostatně. Diplomová práce má celkem 

10 kapitol (internetové prostředí a marketing, nástroje on-line marketingu) včetně praktické části 
(představení e-shopu kolo-park.cz, analýza nastavení online marketingových nástrojů a doporučení ke 

zlepšení, on-line marketingová strategie při využití frameworku see-think-do-care aj.) a pro logickou 
strukturu. Diplomatka využívala celkem 60 zdrojů, uvedených na str. 105-111. Pokud jde o adekvátnost 

použitých metod, byl aplikován analyticko-syntetický přístup. Práce představuje vlastní přínos 

diplomatky; doporučuji publikovat vybrané části diplomové práce ve vhodném časopise (Marketing a 
komunikace, Sdělovací technika aj.). Pokud jde o úpravu, text, grafy, stylistika a pravopis, v analyzované 

práci jsem nenašel závažné formální nedostatky (občas nešikové formulace: „V online prostředí je 
největší výzvou měření konverzí v propojení mezi hledáním informací online…str.18). 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 
 

Připomínky: 
 

Bez závažných připomínek. 

Otázky k obhajobě: 

 

Je uvedený postup využitelný i pro jiné sportovní struktury nebo segment kultury (např. pro divadlo 
COMICA ECONOMICA www.comicaeconomica.cz) ? 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 

http://www.comicaeconomica.cz/


 

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