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Velmi dobře 

Logická stavba práce 
 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
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Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 
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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Práce je zdařilá. Z textu není jasné, zda se jedná o návrh nebo zda obchod již existuje a je víceméně 
popsán a podán návrh na změny. Slabiny jsou vyváženy strukturou a pracností práce. 

Připomínky: 

Autor nedává příliš mnoho vlastních názorů. Teorie není dostatečně využita v praktické části. SWOT 
analýza by měla být umístěna později, aby do sebe zahrnula i v textu následující analýzy, ostatně 
analýza se zdá být nedokončená, i díky tomu, že má jen jednu silnou stránku. Analýza by mohla být 
lépe rozvedena, případně i hlubší. Občas se zdá, že autor dělá oddělené analýzy na dva typy obchodů a 
že málo dělá syntézu obou dohromady  

Otázky k obhajobě: 
Považujete Váš „skoring“ model za objektivní, když je postavený na názorech majitelů daných obchodů? 
Jak jste vybíral konkurenty a na základě jakých informací? Jaké závěry byste udělal ohledně otevření 
obchodu jen na základé analýzy SWOT a jaké byste dodal díky následujícím analýzám (stačí 
shrnutí/příklady)?  

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  Výborně – velmi dobře podle výsledku obhajoby. 
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