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

Předložená bakalářská práce (BP) je zpracována jako případová studie implementace e-shopu v rámci modelu

internetového obchodování B2C, což lze považovat za velmi ambiciózní téma BP. Autor ke zpracování daného

tématu však přistupoval velmi zodpovědně a svědomitě, jednotlivé části pravidelně konzultoval, čímž je hned v

úvodu posudku možné konstatovat, že se mu podařilo předložit velmi kvalitní text BP. Autor si hned v úvodu BP

správně stanovil cíl práce, který je na základě obsahu jednotlivých částí práce možné označit za jednoznačně

naplněný. V úvodní teoretické části BP autor vymezuje řešenou problematiku, kde zmiňuje (na základě

dostupných zdrojů) hlavní oblasti, jimž je nutné v rámci implementace e-shopu věnovat pozornost. Následná

analytická část je zpracována velmi kvalitně, kdy autor svou pozornost zaměřuje na vytváření e-shopu

prostřednictvím volně dostupných technických řešení, čímž je jasně vymezený prostor pro samotnou případovou

studii, která je obsahem třetí části BP. Autor si jako typ případové studie zvolil deskriptivní případovou studii, což

lze považovat za velmi vhodné. V rámci deskriptivní případové studie se autorovi podařilo zapracovat veškeré

oblasti, které byly zmíněny v předchozích částech BP, čímž lze také jednoznačně vnímat provázanost jednotlivých

částí BP. Po formální stránce je práce zpracována na velmi slušné úrovni, práce je vhodně doplněna o obrázky a

přílohy. Na základě výše uvedeného hodnocení je možné konstatovat, že předložená BP jednoznačně splňuje

požadavky kladené na kvalifikační práce daného typu a z pozice vedoucího BP ji navrhuji hodnotit klasifikační

stupněm A - výborně.



Poznámky: 100 - 91 bodů = A - výborně   70 - 61 bodů = D - velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = B - výborně minus   60 - 51 bodů = E - dobře

  80 - 71 bodů = C - velmi dobře   50 -  0  bodů = F - nesplněno

1, S jakými nedostatky jste se v rámci tvorby e-shopu v prostředí Shoptet ve verzi "basic" setkal?

2, Jaké aktivitě by měl začínající e-shop (obecně) věnovat největší pozornost při jeho uvádění do provozu?

Bakalářská práce prošla kontrolou plagiátorství a na základě výsledků je možné konstatovat, že práce nevykazuje

známky plagiátorství.


