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Celkové hodnocení práce:
Výsledná znémlkaneirí průměrem výše uvedených hodnocení. Znánlkuuvede vedoucí dle svého

uv éĚeni dle klasifikační stupnice ECTS :

A_qýborně,B_velmidobře,C_dobře,D-uspokojivě,E-dostateČně,F*nedostateČně.
F znarnenátéž

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (moŽno pokraČovat i na dalŠÍ stránce):

Náročnost tématu nazpracovlaní spočívá v řešení dvou oblastí - ekonomických aspektech a

bezpečnostrrích aspektéch Ý elektronickém obchodování. Autor se s oběma oblastmi vypořádal

celkem dobře. práce je zpracovánajak po striánce obsahové, tak i formální na Úrovni odPovídající

požadavkům na DP. Student v pruběhu zptacováníprokázalodpovídající míru samostatnosti,

schopnosti analyzovatproblémy a následně navrhovat jejich řešení.

předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

C - dobře.
V případě hodnocení stupněm ,,F _ nedostatečně" uveďte do připomínek a slovního vYjádření

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.



Z hlediska obsahové stránky je ňejmé,že student předmětnou problematikuzvládl amázní
odpovídajíc í znalosti,které je schopen uplatnit, Práce jak v teoretické, tak i prakíické Části

aostuteerro objasňuje základní přístupy k řešené problematice. Některé Části vŠak řeŠÍ PříliŠ
obecně.Návrhy pró zavedení elektronického obchodu jsou většinou ponze ve verbální rovině se

značnéintuitivn?m přístupem. Pro reálné vylůitíby bylo třeba větší podrobnosti a exaktnosti.

Závěry a návrhy tie poiaZovatzareálné. Práce je autorským řešením, protokol o shodě -0 %

shody. práce splňuje vSechny požadavky na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě. Mám

dvé otázky,.
1. Jakou máte představu o platové politice aztoho plynoucích ekonomických nákladech.

2. V čem spoeiva ýhoda vašeho řešení, resp. firma Lomax nemá vlastní internetový obchod?

Datum 23.5,2016 Podpis vedoucího diplomové práce


