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1.) Definujte pojem česká internetová společnost?

2.) V bodech popište nasazení Balanced scorecard.

3.) Jak byste nazvala organizační strukturu načftnutou na straně 41 Vaší práce?

4.) Mohla byste více přib!ížit ukazatel ROCE??
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I. Hodnocení zoracování tématu diolomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a ie'iich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu Dráce:
Přehlednost a looická stavba ístruktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů x
Schoonost diolomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úorava oráce (text. tabulkv' orafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Diplomantka Bc. Zuzanaoppeltová se v práci pokusila vywořit ucelený popis reálné aplikace

metody Balanced scorecard na internetovou spotečnost. V první ěásti diplomantka

teoreticky vymezuje principy metody Balanced scorecard j v druhé částl popisuje konkrétní

firmu Hotel.cz a.s. a zároveň aerinuiá metriky k jednotliv'ým perspektivám metody' Na této

diplomové práci u"ll". "".ruji 
předlvším spóIufráci s mánagemen_tem společnosti na

definici jednotlivých metrik ď"vwor*i i"o'""u.aů pro celou společnost i jednotlivé pozice

v organizační struktuře spoleěnosti:óálá *"ruii pů"i s mnoho informačními zdroji, i když

bych očekávaltroch" si'ší úužití zahraniční litérátury._ Velice přínosný může být i návrh

ohodnoceni p.".orrniLn ialoženÝ ná metodě scorecarán. v práti j:_" poformální stránce

nenašel žádnénedostatky' Práce j"'.oiu*itelná, přehledná a spiňuje 
'' 

úvodu vfičené cíle'

proto práci n"u.r.,ui-i-ř Jhajobě a-navrhuji ii tlasiritovat stupněm v'ýborně'

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovouprácinavrhujiklasifikovatstupněm:Výborně

Ing' Michal Doležal
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