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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

kriteria hodnocení práce úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Připomínky k obhajobě: 
Diplomantka zkoumala podnik a obklopující region z pozice všech faktorů obklopujícího 
prostředí. Regionální prostředí bylo vymezeno na základě sféry vlivu. Zvláštní akcent 
věnovala vlivu konkurence. Empiricky zkoumaný podnik spadá do kategorie MSP.  Pozitivně 
hodnotím implikaci dat získaných v průběhu vývoje a hodnocení jejich dopadu na 
podnikatele. Diplomantka pronikla do podstaty problému a dokázala odvodit vlastní závěry. 
Podařilo se jí naplnit cíl práce a zároveň dokázala, že je schopna vědecky pracovat. 
Otázka k obhajobě:  
Identifikujte v rámci SWOT dle Vašeho názoru nejsilnější hrozbu pro zkoumaný podnik, 
kterou by bylo možné generalizovat i pro další srovnatelné podniky v regionu. Pohovořte o 
možnostech rezistence. 
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