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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  E-commerce: studie proveditelnosti 
Jméno autora: Tomáš Hrotík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Petr Fanta 
Pracoviště oponenta práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracování studie proveditelnosti je standardním tématem DP, které lze vzhledem ke své komplexnosti považovat za 
náročnější. 

 

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. 

Hodnocená diplomová práce splnila zadání, kterým bylo zpracování studie proveditelnosti tvorby webového portálu s e-
shopem. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup zpracování studie proveditelnosti je správný. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Po metodické i odborné stránce je práce zpracována poměrně kvalitně. Drobné výhrady směřují k transparentnosti 
uváděných informací. Například u rozpočtu není jasné, jak student k jednotlivým částkám došel. U hodnocení rizik není 
zřejmé, kdo a na základě čeho stanovil úrovně dopadu a pravděpodobnosti rizik apod. Uvedené údaje sice působí reálně, 
nicméně uvedení zdrojů či postupu při jejich stanovování by zvýšilo důvěryhodnost uváděných údajů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se vyskytuje větší počet drobnějších gramatických a stylistických chyb a překlepů.  

 

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. 
K výběru, množství, relevanci a celkově práci s literaturou a zdroji nemám připomínek. 

 

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. 
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Student došel na základě zpracování studie proveditelnosti k závěru, že projekt je pro firmu přínosný. Tento závěr je však 
poměrně kategorický ve světle toho, že pesimistická varianta je silně prodělečná a u realistické varianty je kladných hodnot 
dosaženo až v posledním hodnoceném roce. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předložená práce zpracovává studii proveditelnosti poměrně netradičního projektu tvorby webových stránek s e-
shopem. Po metodické i odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Určité výhrady mám k jednoznačným 
závěrům, které student uvádí. K tomu směřují i moje dvě otázky k obhajobě: 

1. V práci počítáte se třemi variantami, přičemž v pesimistické variantě není projekt rentabilní. Přesto 
jednoznačně v závěru vyhodnocujete projekt jako prospěšný a přínosný pro firmu. Co Vás k takovému 
doporučení vede a co řeknete majiteli firmy, pokud se naplní právě pesimistický scénář? Jaké případně 
navrhujete preventivní kroky? 

2. Na základě čeho jste dospěl k diskontní sazbě právě 10 %? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.2.2022     Podpis: 


