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Formulace cíle práce a hypotézy
Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí
Struktura práce a postup řešení
Použité metody
Práce s odborným jazykem
Úroveň formálního zpracování práce
Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy
Teoretický přínos práce a její praktické využití
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení diplomové práce:
Předkládaná diplomová práce má odpovídající strukturu, která má logickou návaznost. Co se
týče teoretické části práce, ta je vypracována na velmi dobré úrovni s použitím adekvátních
zdrojů, ve velkém počtu 44, včetně mnoha zahraničních zdrojů. Taktéž citační je správný.
Co se týče analytické části práce je ta vypracována s použitím analýz SWOT a hlavně je zde
velmi precizně zpracována skórovací metoda a mapy rizik, které dávají dobrý základ pro
projektovou část práce.
Ta je zpracována sice stručně, ale hlavní smysl splnila. Zde bych měla námitku
k nákladovému vyjádření, které je opravdu velmi stručné bez akcentu na finanční přínosy.
Práci doporučuji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě diplomové práce:
Dokázala byste odhadnout tržby plynoucí ze zavedení projektu? Jak budete postupovat?
Bude projekt realizován?

Klasifikace oponenta diplomové práce: ………….B........................

V Uherském Hradišti dne…29.5.2018…………
Zuzana Tučková v.r.
podpis oponenta diplomové práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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