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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Student vše průběžně konzultoval. 

Nemám žádné závažné připomínky. Mám na studenta jen jednu otázku ke SWOT na str. 41: 

Jak jste zjistil, že nové webové stránky jsou pro klienta líbivější a přehlednější. Dělala si banka nějaký 

průzkum nebo to je váš osobní názor? Jsou stránky bezbariérově přístupné a podporují zobrazení na mobilních 

přístrojích? 
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