
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Lucie Kubátová 

Název práce:  Marketingový mix internetového obchodu Sportex.cz 

Cíl práce: zhodnotit nynější marketingovou činnost firmy a navrhnout možná opatření ke zlepšení 
chodu online obchodu sportex.cz, marketingové komunikace se zákazníky a hlavně zlepšení 
propagace internetového obchodu. 

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 
 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Nevyhovující 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, přínos studenta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Stylistická úroveň 
 

Velmi dobře 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 

Bakalářská práce je zpracována na celkem 59 stranách bez příloh, přičemž autorka využívá 20 zdrojů, 

z toho 2 zahraničních. 

V práci zcela chybí kapitola „Cíle a úkoly práce“, což je významný formální nedostatek. 

Str. 17 – autorka uvádí: „…propojení internetu, intranetu a extraktu za …“ – nemělo by tam spíše být 
„extranetu“? 

Str. 21 – „bussines“ a „businnes“ – správně „business“ 

Str. 25 – „…mi posloužily primární data, které byly …“ – správně „… mi posloužila primární data, která 

byla …“ 

U interpretace odpovědí u otázky č. 1 v dotazníku autorka tvrdí, že necelá třetina zákazníků navštívila 
obchod alespoň 2x, což svědčí o spokojenosti zákazníků a tendenci k opakovanému nákupu. To je 

velmi smělé tvrzení podložené pouze jednou otázkou. Spokojenost zákazníků a tendence 
k opakovanému nákupu je daleko složitější oblast a zjišťuje se podrobněji, než jen jednou otázkou. 

Některé skutečnosti uváděné ve SWOT analýze neodpovídají zjištěným odpovědím z výzkumu – např. 

jako slabá stránka je uvedena vyšší cenová hladina, ale z odpovědí je patrné, že zákazníci hodnotí 
cenu jako odpovídající kvalitě, popř. nemohou posoudit. Sama autorka tam také uvádí, že dle srovnání 

s konkurencí jsou ceny spíše průměrné. 

Autorka ve svých návrzích často „o sobě pochybuje“ prostřednictvím výrazů např. „bych navrhla…“. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jakým způsobem by se dala eliminovat nebo alespoň snížit tendence k průměru v otázce č. 16? 

2. Proč je vyšší cenová hladina uvedena jako slabá stránka, když se tato skutečnost liší od výsledků 

výzkumu (viz připomínka výše)? 



Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  Velmi dobře. 
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