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Diplomová práce obsahuje kvalitně zpracovanou teoretickou část s odpovídajícíliterámí
rešerší.Cílem praktické části bylo zpracováni situačníanalýzy

již existující firmy a návrh

pozměňovacích opatření v oblasti ťtnancování, podnikové strategie a marketingu' Situační

analýza firmy byla zpracována velmi kvalitně a komplexně. Stejně tak se diplomantce
podařilo vhodně postihnout stěžejní možnosti financování. U vlastních návrhů vedoucích ke
zlepšenícelkové situace firmy by některá doporučení byla vhodnározpracovat do konkrétních
postupů s jasnou realizací, tak aby je firma mohla bez větších problémů aplikovat v praxi.

Metody řešení v diplomové ptáci odpovídají standardu. Formální úprava také splňuje
požadované normy. Diplomantce Se tak podařilo vhodně propojit teoretické i praktické
poznatky o odpovídajícíhodnotě pro vhodné v}tvoření marketingové strategie firmy.

