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Vyiádření k diplomové práci:

Co se povedlo:

Autorka si stanovila jasný cíl aten z mého pohledu jednoznačně naplnila.Zpracování praktické části přináší

užÍtečné závěry v přiměřeném množství (vzhledem k rozsahu průzkumuJ, a pro vedení a každého Event

manažera uvedené neziskové organizace by to měla být povinná ]iteratura. Ve]mi kladně hodnotÍm kombinaci

trojí anďrýzy:

o Vlastní znalosti a zkušenosti z uvedené organizace

. Průzkum u manažerů neziskové organizace (dodavatel, kolegové]

o Průzkum u zahraničních studentů (uživatelé/zákazníciJ

Ze svého pohledu (pracuji jako projektoý manažer na IT projektech) dobře hodnotím q;iběr otázek a celkově

kritický přístup ke sbíraným informacím, zaměÍený na podstatné skutečnosti a praktická řešení. Autorka

,,nechodí kolem horké kaše", závéry jsou čtivé, srozumitelné a poučné. Na prwní pohled se při analýze procesů

nabízí využití procesních diagramů [např' BPMN], při bližším čtení je a]e vidět, že vybraná organizace nijak

složité procesy nemá a nebylo by co mapovat, Využité metody tak považuji vzh]edem k analyzovanému subjektu

Za naprosto dostačující. V teoretické části na první pohled není uvedena řada informací z metodik projektového

Íízení _ což je dobře. Autorka se zaměřila na teoretické podklady, které jí přišly důležité z hlediska předmětu

praktické části práce. Uvedené teoretické podklady hodnotím jako dostatečné.

Co by se dalo zlepšit:

Autorka občas používá lidové ýrazy typu ,,Erasmáci". Přidává to na čtivosti, nicméně v odborné práci bych čekal

něco jiného' V práci jsou drobné gramatické chyby.

Shrnutí:

Cíle práce považuji zajednoznačně naplněné, a

se v práci objevují, z mého pohledu ale nijak

hodnotím nejlepší známkou - qýborně.

to s ukázkoým využitím vhodných metod. ]azykové nedostatky

nezastiňují kvalitu praktické části, která je zde stěžejní. Práci
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