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 Výborně 
(100 – 86 

%) 

Velmi 
dobře 

(85 – 66 
%) 

Dobře 
(65 – 50 

%) 

Nevyhověl 
(49  a 
méně) 

Volba tématu práce a jeho vymezení:  

Je práce přínosná pro praxi (teorii)?  X   

Jsou téma a cíle DP náročné? X    

Shoduje se obsah práce s názvem práce?  X   

Byla teoretická východiska použita v aplikační části?  X   

Je rozsah a obsah použité literatury (zdrojů) adekvátní 

danému tématu? 
X    

Schopnost řešit problém:  

Jak autor identifikoval výzkumný problém a stanovil 

plán jeho řešení v rámci formulace cíle práce? 
 X   

Je z práce zřejmé, že cíle byly naplněny?  X   

Jsou jednotlivé kapitoly proporční a mají logickou 

návaznost? 
 X   

Je použitá metodika (včetně příloh) zapsána správně a 

přehledně? 
  X  

Je hloubka teoretického zázemí dostatečná?  X   

Jsou informace použité v DP shromažďovány a 

analyzovány metodicky a logicky správně? 
 X   

Jsou závěry (návrhy) konkrétní, reálné a shodují se 

s výsledky analýzy? 
 X   
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Formální úroveň zpracování práce:  

Je slovní vyjadřování autora přesné (stylistika, odborná 

terminologie)? 
  X  

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 

přehledné? 
 X   

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 

umístěny logicky? 
 X   

Je DP bez gramatických chyb, překlepů a jiných 

nepřesností? 
  X  

Jak autor pracoval s citacemi?   X  

 
 
Slovní hodnocení diplomové práce: 

A. Jak student pracoval v průběhu tvorby závěrečné práce? 

 

Student pracoval samostatně. 

 

B. V čem spočívají přednosti práce? 

 

Práce má standardní úroveň. 

 

C. Jaké jsou slabiny, nedostatky, chyby práce? 

Objevují se některé formální nedostatky jako např. některé zkratky a pojmy se objevují až v aplikační 

části, nejsou vysvětleny v teoretické části, ani uvedeny v seznamu zkratek a symbolů (např. GVSP – 

globální váha silového pole, VSP – vektorové silové pole, ROSP – relativní orientace silového pole). Na 

str. 30 a 31 je text místy doslova převzatý z publikace Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku 

(Mikoláš, 2005), aniž by byl zapsán jako citace textu.  Text je na těchto stranách také obtížně 

srozumitelný při použití nestandardního zápisu vzorců a vztahů mezi veličinami.  

Objevují se překlepy – subkapitoly 3.5.4.3 a 3.5.4.5 mají stejný název, podobně tab. 3.12 a 3.13. 

 

Navrhuji, aby se autor diplomové práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám: 

1. Diagnostika podnikatelského potenciálu je v práci postavena hlavně na diagnostické technice GM-

TREND. S jakými dalšími technikami a metodami se student během studia této problematiky setkal? 

 

 

V Ostravě  dne 10. 5. 2011 

 

 

                                                                                 


