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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání DP je pro autorku náročné zejména vlivem absence relevantních dat, které si musela autorka opatřit vlastními
silami (průzkumem, propočty atd.).

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání práce bylo splněno.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Studentka pracoval samostatně. Práci průběžně v relevantních milnících konzultovala. Spolupráce s ní byla bezchybná.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odbornost DP je velmi vysoká, hloubka provedené analýzy je nad rámec požadavků kladených na DP. Vyšší využití znalostí
mohla autorka mít v části vyhodnocení dotazníků (vazba na statistické metody zpracování dat).

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Jazyková i typografické úprava vykazuje drobné nedostatky zejména v nejednotnosti formátování.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Použité prameny jsou relevantní. Práce s literaturou je na adekvátní úrovni, a to zejména v porovnání s obtížností
vyvarovat se čerpání informací z jednoho zdroje vlivem tématu práce.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Hlavní výsledky DP byly dosaženy, autorka prokázala samostatný tvůrčí přístup k řešení problematiky.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Diplomová práce svým charakterem splňuje požadavky kladené na kvalifikační práci magisterského navazujícího
studia. Práce je vyvážená a splňuje deklarovaný cíl. V teoretické části se studentka podrobně popsala strukturu a
požadavky kladené na studii proveditelnosti. V praktické části pak tuto studii zpracovala. Pozitivní je scénářový
pohled na danou problematiku a snaha o precizní podklady k rozhodnutí o proveditelnosti záměru (např. v podobě
měsíčních cash flow apod.).
Slabší stránkou je grafické ztvárnění práce, což občas působí rušivě. Hlubší statistická analýza směřující
k vyhodnocení dotazníkového šetření by byla přínosná.
Otázky k diskuzi:
1) Na základě výsledků studie proveditelnosti, otevřela byste si matcha pekárnu?
2) Jaký je Váš názor na scénářový přístup využitý v práci?
3) Co považujete na tvorbě studie proveditelnosti za nejnáročnější?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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