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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 docházel na konzultace, jinak pracoval samostatně. 

 

B. V čem spočívají přednosti práce? 

 

V aplikační části práci (zejména v kapitole Návrhy a doporučení) se projevuje autorova hlubší znalost 

podniku i jeho okolí. 

 

C. Jaké jsou slabiny, nedostatky, chyby práce? 

- 

 

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

1.  Jsou přijímány některé návrhy v oblasti investic do lidských zdrojů (cizí jazyky apod.)? 

2. Na str. 46 autor uvádí, že je na majiteli, jak bude dál nakládat s investicí (zdali bude vyplácet 

dividendy, rozšíří firmu nebo firmu prodá).  Jaká je autorova prognóza dalšího vývoje? Jsou činěna 

nějaká opatření nebo kroky, které by toto stanovisko podpořily? 

 

 

 

V Ostravě  dne 10. 5. 2011 

 

 

                                                                                 
 


