
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Jiří Krejsa 

Název práce:  Návrh kamenného a internetového obchodu hokejovým vybavením a službami 

Cíl práce: navrhnout plán pro fungující obchod s hokejovým zbožím a službami pro hokejisty. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn v dostatečném rozsahu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultoval i komunikoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – práce je strukturována logicky a přehledně. 

d) Práce s literaturou – autor často v teoretické části kapitoly pouze odcituje bez dalšího 
vlastního komentáře. Autor využívá celkem 20 zdrojů, z toho 3 zahraničních, čímž splňuje 

minimální požadavky kladené na tuto práci. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou adekvátní a vhodné. Vidím však rezervu 

v použití pouze dvou analýz – analýza konkurence a SWOT analýza. Pro kvalitnější návrh 

marketingové činnosti obchodu by bylo vhodné využít dalších strategických analýz, či 
výzkumů. 

f) Hloubka tematické analýzy – teoretická část je zpracována na bakalářskou práci dostatečně, 
praktická část práce je velmi podrobná a detailní. Vychází z reálných skutečností. Rezervu zde 

vidím ve zpracování SWOT analýzy, která ve své konečné podobě mohla být rozšířena o 

opatření jak s danými aspekty (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby) dále nakládat 
k efektivnímu rozvoji.  

g) Úprava práce – formální a grafické zpracování práce je v pořádku. Práce je přehledná, jasná a 
pomocí odkazů na přílohy vhodně doplněné o doplňkové ilustrace.   

h) Stylistická úroveň – stylistika psaného textu je v této práci v pořádku. 

 

Otázky k obhajobě: 

Otázky k obhajobě nemám, mohou však nějaké vyplynout v průběhu obhajoby. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 



 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně. 

 
V Praze dne 15.5.2012 

                                                                       ….......................................................... 
                                                     Mgr. Josef Voráček 
 


