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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a vytvoření nového e-shopu jako inovačního projektu ve firmě Makra 
Didakta s.r.o. 

Jméno autora: Martin Špicl 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Igor Kukliš 
Pracoviště oponenta práce: Katedra managementu, Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Téma inovativního přístupu jako zdroje pokroku bylo zvoleno, s ohledem na obecný ekonomický hospodářský útlum v České 
republice, velmi vhodně a smysluplně. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Vytčeného cíle DP bylo dosaženo beze zbytku. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

Zvolené metody řešení a použitý postup práce hodnoceny pozitivně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
S ohledem na dostupný rozsah a hloubku podkladů ze zkoumaného podniku je odevzdaná práce z odborného hlediska 
hodnocena jako mírně nadprůměrná. Pramenná literatura, jakož i firemní praxí nabyté praktické a faktické poznatky, byly 
zpracovány relevantně k tématu práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Z formálního hlediska jsou zápisy uvedené v diplomové práci v pořádku. Typografická i jazyková stránka předloženého textu 
je na průměrné úrovni, plně odpovídající úrovni magisterského studia, rozsah DP dostačující. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Z předloženého textu je patrné odlišení vlastní tvorby od zdrojů převzatých. Citace literárních i jiných pramenů jsou úplné a 
v souladu s normami, pro akademické práce používané. K porušení citační etiky nedošlo. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Diplomová práce je zpracována pečlivě, působí kompaktním dojmem, a i přes relativně specifické téma je pro čtenáře 
srozumitelná.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor předložil práci, ze které je patrný  jeho zájem na kvalitním a poctivém jejím výsledku. Diplomová práce je 

svým odborným přínosem sice na průměrné úrovni, může se ale stát dobrým vodítkem pro případné podobné 

inovativní záměry a úsilí jiných firem o svoji prosperitu. 

 

Proto práci k její obhajobě rozhodně  d o p o r u č u j i. 

 

Otázka k diskusi: 

co přesně bylo impulsem vedení zkoumané firmy k rozhodnutí ohledně přestavby svého elektronického 
prodejního kanálu, tzv. e-shopu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
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