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Hodnocení práce

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod:

Pán Přibyl vo svojej práci navrhuje správne a aktuálne postupy pre zvyšovanie predaja
e-shopu Ajtrade.cz,  ktoré  pri  správnom doladení  a  následnej  starostlivosti,  čo  bude trvať
pravdepodobne niekoľko mesiacov,  budú viesť  aj  k  zvýšeniu zisku (nielen  v absolútnych
hodnotách ale aj v pomere k obratu).  

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:
Navrhované postupy, ktoré sú výsledkom práce, sú zmysluplné a pri správnej aplikácii

do praxe by mali mať len pozitívne výsledky. Oceňujem, že sa autor nezameral len na jednu
oblasť/možnosť  získavania  nových  zákazníkov,  ale  venuje  sa  rôznym  kanálom.  Každá  z
navrhovaných metód - od zvyšovania spárovanosti produktov na porovnávačoch, bidovanie
na  produkty  so  zaujímavou  maržou,  cez  PPC  kampane  až  po  remarketingové  kampane
prinesie svoje ovocie a prispeje k celkovému nárastu predaja.

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům:
Práca odpovedá súčasným normám, predpisom a postupom.

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.):
Autor  si  dal  záležať  na  tom,  aby  tvrdenia  a  navrhované  postupy  boli  podložené

konkétnymi číslami, ktoré boli uvedené v prehľadných tabuľkách, grafoch a obrázkoch. Práca
je rozumne štruktúrovaná, prehľadná a dobre sa v nej orientuje.

Obsahuje  práce  originální  řešení  vhodné  pro  autorské  osvědčení,  patent  apod.? 



Připomínky a dotazy k práci:
Autor sa venuje rôznym možnostiam propagácie e-shopu a uvádza konkrétne návrhy,

ktoré  povedú  k  nárastu  predajov.  Vzhľadom  na  to,  že  obchod  Ajtrade.cz  ponúka  široký
sortiment  tovaru,  ktorý  môže  byť  zaujímavý  pre  veľkú  masu  zákazníkov  (na  rozdiel  od
špecializovaného  e-shopu  Fotopasti-Fotopast.cz),  možno  by  som  zvážil  aj  propagáciu
niektorých  druhov  tovaru  na  sociálnych  sieťach  –  napríklad  hračky  alebo  potreby  pre
domácnosť a záhradu by mohli byť vhodnými kandidátmi.
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