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Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti   podprůměrné   průměrné nadprůměrné 
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné   průměrné nadprůměrné 
- použité metody   podprůměrné  průměrné nadprůměrné 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 
 

Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 
 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
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Stylistická úroveň 
 

Velmi dobře 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 
Práce je přijatelná. V některých částech by bylo lepší mít větší variabilitu zdrojů, ne jen jeden či dva 
(část 3). Některé odkazy jsou nejasné, např. konec odstavce 3.3.4.2 dává dojem, že by tam měly být 
uvozovky. Stylisticky v pořádku, ale občas by se hodilo větší rozvedení ze strany autora. Střídání mezi 
„my“ a „já“ (např. str. 25) také není nejlepší. Není jasné využití některých výsledků průzkumu a 
dospění k některým závěrům. V metodologii jsou uvedena i 4C, ale nejsou využita. Závěry mohly být 
lépe podloženy a rozvinuty, následně by i celkové výsledky mohly být více kompletní a kompaktní.  

Otázky k obhajobě: 
Jak velký byl pilotní vzorek? Co vyplývá z otázek 8 a následujících. Jak jste využil 4C? Na základě 
jakých poznatků, jak a kde byste zakládal kamenný obchod? Uvádíte, nekamenný obchod by umožnil 
ušetřit za drahé poštovné, ale je to jediný rozdíl? Jak by kamenný obchod konkuroval současným 
možnostem nákupu výrobků značky AND1 v ČR? Jaká je současná dostupnost a jak by se dala využít 
či porazit? Jak byste oslovil zákazníky, aby měli povědomí o obchodě a kupovali u něj? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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