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Předložená diplomová práce (DP) O. Přibyla se zabývá velmi aktuální problematikou, která má v podmínkách 

České republiky značný potenciál k dalšímu rozvoji. Diplomant si v úvodu správně stanovil cíl práce: "..na základě 

teoretického vymezení řešené problematiky analyzovat současný stav využití nástrojů webové analytiky v podniku 

AJ Trade s.r.o. a následně na základě výstupů z analytické části navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení využití 

nástrojů webové analytiky včetně zhodnocení těchto návrhů."  (s. 9).                                                                                              

Na základě obsahu DP lze konstatovat, že cíl práce byl jednoznačně naplněn. Z textu práce je patrná značná 

erudice autora v dané problematice, kdy zejména analytická část DP by nemohla být zpracována na takové úrovni 

v případě, kdyby se autor v daném oboru nepohyboval. Samotné návrhy je možné považovat za vhodné a plně 

realizovatelné v podmínkách vybraného e-shopu. Zde bych rád vyzvdvihnul zejména návrh na využití biddovacích 

nástrojů, zejména pak beta verzi nově vyvíjeného biddovacího nástroje. Veškeré autorovy návrhy jsou následně 

podstoupeny zhodnocení, které je zpracováno s využtiím veškerých dostupných informací.                                                

O. Přibyl ke zpracování DP přistupoval inciativně, pracoval samotatně, dodržoval předepsané termíny a jednotlivé 

části konzultoval. Na základě výše uvedeného hodnocení  konstatuji, že diplomová práce splňuje požadavky 

kladené na diplomové práce a z pozice vedoucího DP ji navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm A - výborně.                                      

V rámci obhajoby prosím, aby se diplomant vyjádřil k následujícímu:                                                                                                          

1, Je možné obecně určit, který ze současných PPC systémů využívaných v rámci internetového marketingu je 

výhodnější z hlediska dosahovaného ukazatele konverzního poměru, a to jak pro klasické inzertní reklamy ve 

výsledcích vyhledávání (Sklik, AdWords apod.), tak pro cenové srovnávače (Heureka.cz, Zboží.cz apod.)?                                        

2, Mají představitelé vedení podniku předběžnou představu o počtu e-shopů, které by měly zájem využít vyvíjenou 

verzi nového biddovacího nástroje?                                                                                                         
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  90 - 81 bodů = B - výborně minus   60 - 51 bodů = E - dobře
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