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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem diplomové práce bylo podrobné prostudování problematiky volby strategie firem a vytvoření aplikace pro

podporu volby strategie na základě zvolených kritérií a parametrů. Náročnost zadání je vyhovující pro diplomovou
práci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání jsou splněny. 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy se pohybuje okolo minimálních 50 normostran, požadavek je tedy splněn. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je psána srozumitelně, teorie kolem volby optimálních strategií je zpracována velmi pečlivě,

naopak mi zde chybí trochu podrobnější technický popis řešení. Členění do kapitol je vyhovující. Žádné další
výhrady ke struktuře technické zprávy nemám. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Po typografické stránce jsem na větší nedostatky nenarazil, v textu se však vyskytuje řada jazykových chyb a

překlepů, jejichž počet roste směrem ke konci technické zprávy. Zajímavá je také část příloh, kde jsou jen dva
nadpisy a žádný obsah. 

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce s literaturou je bez nedostatků. Použité zdroje jsou k danému tématu relevantní. Vlastní výsledky jsou v

práci odlišeny od převzatých. Reference i seznam literatury jsou v souladu s normami. 
7. Realizační výstup 82 b. (B)
 Realizační výstup představuje zdařilá aplikace pro podporu volby optimálních strategií s použitím metod

zmíněných v teoretické části. Funkčnost je v pořádku. Přínos aplikace spočívá také v tom, že je možné sledovat
vývoj strategií v čase podle toho, jak se mění vstupní parametry. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce nepřináší nové poznatky, ale vytvořená aplikace je použitelná v praxi a může sloužit jako podpůrný

prostředek pro volbu obchodních strategií. 
9. Otázky k obhajobě
 Pokud existují podobné aplikace, proveďte jejich srovnání s vaším realizačním výstupem. 
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Diplomová práce je i přes zmíněné nedostatky v technické zprávě kvalitní a její úroveň je standardní. Navrhuji

proto hodnocení stupněm C (dobře).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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