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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:1
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti. V úvodu práce je stanoven cíl práce,
ten považuji za dostatečně komunikovaný. V teoretické části diplomantka uvádí do problematiky
evropských fondů a vybírá vhodný operační program. Teoretickou část považuji za dostatečně dobře
zpracovanou. Empirická část se už věnuje konkrétnímu zpracování studie proveditelnosti. Studii
považuji rovněž za kvalitně zpracovanou, představuje přehledně všechny podstatné části, je logická,
má návaznost a z mého pohledu obsahuje všechny podstatné části, které taková studie má obsahovat.
Práci hodnotím stupněm výborně.
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
V kapitole 2.3 zdůvodňujete potřebnost realizace daného projektu. Jde o první iniciativu realizovat
popsanou aktivitu, nebo proběhly pokusy již neúspěšné v minulosti?
Jak velká je, dle Vašeho osobního názoru, pravděpodobnost přijetí žádosti v rámci vybraného
operačního programu? Které faktory budou hrát roli?

V Plzni, dne 4.6.2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

