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Internet vytváří virtuální tržní prostor, který umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit. V jeho rámci je 

posilována i pozice zákazníků, kteří mohou poměrně snadno překonat překážky limitující jejich 

rozhodování. Kupující může rychle získat potřebné informace o nabízeném produktu nebo službě a 

nechat si „poradit“ od jiných spotřebitelů. Tato interaktivita vytvořila na trhu, na kterém distributoři 

prodávají zboží koncovým zákazníkům, novou formu uzavírání obchodních kontraktů – slevové 

servery. 

Expanze slevových serverů vytvořila nový tematický okruh, kterému byla dosud věnována jen dílčí 

pozornost. Kolegyně Staňková se pokusila nejen o „…zmapování oblasti slevových serverů“, ale i o 

„popis marketingu slevových serverů“ a specifikaci jejich výhod a nevýhod. (viz Úvod, str. 8) Jde o 

pionýrskou práci, protože o aktuálním tématu dosud nebyla vydána žádná knižní publikace. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, jejichž obsahová návaznost umožňuje splnit zadaný cíl. 

Výzkum autorky vhodně doplnil její rozbor výhod a nevýhod pro prodejce a zákazníky. První kapitola, 

věnovaná internetovému marketingu, představuje teoretickou část práce. Zdůrazněn je zde 

marketingový mix v internetovém prostředí, což považuji za důležitý předpoklad pro analýzu 

slevových serverů v druhé kapitole. 

Kolegyně Staňková připravovala práci od samotného zadání tématu. Prostudovala dostupnou 

literaturu (viz seznam, str. 55 – 60) a systematicky připravovala vlastní výzkum. Na konzultace 

přicházela připravená a jednotlivé části práce předkládala k rozpravě. Její práci mohu označit za 

svědomitou a vzornou. K stylistické a formální úrovni práce nemám připomínky. Přílohy jsou funkční. 

Bakalářská práce prokázala, že H. Staňková dokázala objasnit zadané téma. Výklad je systematický a 

potvrzuje schopnost autorky využít teoretické znalosti při analýze (aktuálního) reálného problému. 

Zadaný cíl byl splněn. Hodnocená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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Navrhované hodnocení:…………………………………………. 

Otázky: 

 Umí prodejci a zákazníci odhadnout ekonomické důsledky své aktivity na slevových 

serverech? 

 Marketingový mix v oblasti služeb je rozšiřován o tzv. doplňkové nástroje. Kam patří „Další 

marketingové nástroje“, které uvádíte v části 2.2.2? 


