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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 b

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 b

3 Přístup ke konzultacím 15

4 Samostatnost při zpracování 10

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 c

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 b

7 Metodologická kvalita postupu 20 b

8 Struktura a logika textu 25 a

9 Úroveň teoretické části práce 25 a

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 a

12 Úroveň analytické části práce 25 b

13 Úroveň projektové části práce 25 c

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 b

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 c

16 Jazyková úroveň práce 10 a

17 Formální úroveň práce 10 a

Celkové hodnocení  1,32 B  
 

Studentka Zuzana Liedermanová přistoupila k diplomové práci svědomitě. 
Z jednotlivých částí je poznat, že o řešení dané problematiky má zájem. Mírné 
nedostatky vidím v úrovni stanovení hypotéz. Například hypotéza II: Nejprodávanějším 
artiklem v sortimentu internetového obchodu dreamlabel.cz za celou dobu jeho existence 
jsou boty značky Dada. Užitečnější by bylo získat odpověď na otázku, který druh zboží má 
na obratu prodejny nejvyšší podíl, který generuje nejvíce peněz. V projektové části práce 
chybí přehledný časový harmonogram projektu. Rovněž v práci chybí analýza přínosů a 
rizik předkládaného projektu. Navzdory uvedeným nedostatkům věřím, že bude projekt 
úspěšně realizován.    



 
 

1) Proč jste si vybrala tohle téma? 
2) Jaký je hlavní přínos Vaší práce pro teorii, pro praxi a pro Vás osobně? 
3) Proč předkládaný projekt neobsahuje analýzu rizik? 
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