
Příloha 7 - Posudek oponenta diplomové práce

Jméno studenta:
Bc' Zbyněk Kudrna

.;ť1,!!1 Unlverzita Tomáše Bati ve Zl íně
Fakulta managementu a ekonomiky

Posudek oponenta diplomové práce

Oponent DP:
Ing. Miloš IGejčí

Ak. rok:
2012120r3

Téma DP:

Projekt za|ožení pobytového zařizení pro seniory ve Středočeském kraji

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 _ 10)

I Nároěnost témafu ptáce 10

2 Splnění cílů práce 10

a
J Teoretická část práce 7

4
Praktická část práce
(analytická část)

10

5
Projektová část
(řešící část)

9

6 Formální úroveň ptáce 10

CELKOVY POCET BODU
(0 - 60)

56

HodnocenÍ iednot ch kritériÍ:
ROZSAH BODU slovNÍ wrÁnŘnnÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni ,,F.. podle ECTS)

l-2body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odoovídá stuoni ..Eo. oodle ECTS)

3-4body splněno s výraznějšími, ale ne kriticlcými nedostatlry
(odoovídá stuoni..D.. oodle ECTS)

5-6bodů splněno, nedostatlcy neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledlry
(odpovídá stupni ."C.. podle ECTS)

7-8bodů splněno zce|a bez výhrad
(odpovídá stupni,,Bo. podle ECTS)

9 - 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni,,A.. podle EcTs)



Připomínky k práci:
Téma diplomové práce je velmi aktuální, cíle práce ahypotézyjsou stanoveny jednoznačně a
přesně.
Souhlasím s autorem, že cíI práce byl splněn. Jednotlivé hypotézy byly detailnímí analýzami
potvrzeny.
Teoretická část práce vycháni z dostatečného mnoŽství české literatury a poskytuje zák|ad
pro všechny následné problematiky řešené v DP.
oceňuji zpracování analytické části s využitím mnoha zdrojů sekundiírního výzkumu a
detailnost a praktickou orientaci primrímího výzkumu. Zároveí vítám propracovanost a
praktickou orientaci části projektové části.
Takto zpracovaná DP může slouŽit jako základ pro rea|izaci úspěšné podnikatelské aktivity,
poskytuje velkou záruku úspěchu a dává možnosti k rozpracování dalších operaěních detailů
nezbytných pro případnou skutečnou realizaci projektu.

otázky k obhajobě:
1. Vidíte potenciál pro další rozvoj této plánované podnikatelské aktivity nad rámec popsaný
v diplomovépráci?

2. V čem vidíte přínos podnikání v oblasti sociálních služeb?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).

Ye Z|ině dne:9.9'2013
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