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Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě:

Autorka  předložila  práci  zabývající  se  zhodnocením  současného  marketingového  mixu 
internetového obchodu Sportex.cz a následným návrhem marketingového postupu respektive mixu, který 
by měl přinést zvýšení zisků firmy.

Práce je zpracována celkem na 67 stranách včetně příloh. Autorka čerpala ze 17 knižních zdrojů, 
z nichž 2 jsou cizojazyčné - zahraniční. Překlepy v textu se objevují v přijatelné míře.

Přestože práce působí poměrně kvalitně, nevyhnula se autorka některým nedostatkům snižujícím 
kvalitu díla. Tyto nedostatky jsou společně s doplňujícími otázkami uvedeny níže.

• V teoretická části práce není uveden popis metody SWOT, která je především ve výzkumné části 
práce využívána.

• V kapitole 3. (Metodologie práce) se mísí popis metod výzkumu a konkrétní řešení dotazníku. 
Preferoval bych rozdělení do samostatných kapitol.

• Veškeré grafy uvedeny ve výsledcích výzkumů jsou podprůměrné grafické kvality. V práci tohoto 
charakteru bych očekával grafy vlastní tvorby nejlépe ve vektorovém formátu.



• V kapitole 3.4 „Tvorba dotazníku“ se autorka věnovala  správnosti  dotazníku pouze provedením 
pilotáže. Není zde uvedeno, zda proběhla či neproběhla konzultace s odborníky ohledně zajištění  
obsahové správnosti a cílenosti dotazníku.

• V kapitole 5.1 bych preferoval zařazení odpovědí na otázku 5) do přílohy s uvedením odkazu na 
tuto přílohu a stručnou slovní sumarizaci odpovědí.

• Autorka v kapitole 7.1. uvádí, že na základě dotazníku navrhuje, aby byl obchod specializován na 
míčové sporty a plavání. To ale, podle mého názoru, z dotazníku exaktně nevyplývá. 

I  přes  výše  uvedené připomínky  považuji  práci  za  přínosnou a kvalitní.  Práce  splnila  veškeré 
požadavky kladené na bakalářskou práci, proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.

Otázky k obhajobě:

1) V úvodu práce je uvedeno, že je internetové obchodování „v  poslední době  nejvíce rozšířené“. 
Může autorka toto tvrzení nějak podložit?

2) Ve SWOT analýze je jako příležitost uvedeno proniknutí na zahraniční trhy. Uvažovala autorka s 
cenami dopravného při distribuci z České republiky?

3) Ve SWOT analýze je uvedena jako hrozba „Zastaralý software“. Může autorka tuto hrozbu blíže 
vysvětlit?

Práce je doporučena k obhajobě.
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