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Jméno oponenta diplomové práce: lng. Petr Zvěřina

Diplomovou práci slečny Petry Vajové ,,Analýza nákupních center" považuji za velmi zdařilou, neboť
sledovaná nákupní centra podrobila důkladnému primárnímu i sekundárnímu výzkumu. To byl
nezbytný předpoklad jak pro splnění cíle DP, tak pro úspěšné popsání současné situace, v níž se NC
nyní nacházejí. oceňuji šíři sledovaných parametrů, podle nichž je možné porovnat jednotlivá NC.
Zvolená kriteria, podle nichž byla posuzována a hodnocena všechna nákupní centra, jsou vypovídající
a zpracované výsledky tedy mají smysl' Získat data např. o návštěvnosti každého z posuzovaných
nákupních center, což by bylo jistě pro hodnocení nákupních center velmi přínosné, by již - podle
mého názoru - přesahovalo možnosti diplomanta. Tudíž to nelze považovat za chybějící kriterium.
V teoretické části mě zaujala zmínka o historii nákupních center a o jejich vzniku nejen v ČR, ale i ve
světě. Po formální stránce je DP velmi povedená a nemám k nívýhrady. Velmi se mi líbí přehledné
tabulky, grafy a obrázky, které doplňují popisované skutečnosti. Závěry a doporučenítéto DP by bylo
možné - po dalším rozpracovánítématu - použít i v praxi, např. při rozhodovánío umístění reklamy.
Z tohoto hlediska mohou tedy být získané výsledky zajímavé a podnětné i pro firmy.

Tuto diplomovou práci doporučuii k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm ,,Výborně,,.

otázky k obhajobě diplomové práce:
1'. Je v Liberci prostor pro nějaké další nákupní centrum nebo je trh již přesycen? V čem by se

případné dalšíNC muselo odlišovat od současných NC, aby mohlo být úspěšné?
2. Lze vypozorovat vztah mezi návštěvností hypermarketu (myslím tím Albert hypermarket,

Tesco, resp. Globus) a návštěvností celého nákupního centra? Jaký vliv má tento
hypermarket na zvyklostní a jednorázové (předvánoční) nákupy v každém z NC?

lng. Petr Zvěřina, 28.5.2011'
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