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1. Vymezení řešeného problému a cíle diplomové práce. x      

2. Samostatnost zpracování tématu. x      

3. Komunikace s vedoucím diplomové práce (např. přístup 

k zapracování doporučení). 
x      

4. Shoda názvu práce a jednotlivých kapitol s obsahem práce.  x      

5. Vhodnost použitých metod. x      

6. Úroveň popisu metodiky. x      

7. Způsob zpracování analýz a vyvozování závěrů  (logika 

postupu, schopnost argumentace, úroveň interpretace výsledků).  
x      

8. Propracovanost návrhů a doporučení.  x     

9. Správnost získaných výsledků. x      

10. Naplnění cílů diplomové práce. x      

11. Vlastní přínos (invenčnost, významnost výsledků apod.). x      

12. Jazyková a grafická úroveň.  x     

13. Dodržování pravidel pro bibliografické citace. x      

Diplomová práce byla ke dni zpracování posudku zkontrolována systémem Theses s výsledkem: 
vykazuje – nevykazuje1 závažnou shodu (nad 25 %). 
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 Nehodící se škrtne. 
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Doplnění hodnocení diplomové práce  

A. Práce studenta v průběhu řešení diplomového úkolu 

 
Studentka v průběhu tvorby diplomové práce pracovala samostatně a pečlivě. Vzniklé problémy vyplývající 

z řešení dané problematiky průběžně konzultovala s vedoucím diplomové práce i odborníky v podniku.   

 
B. Přednosti práce 
 

Zhodnocení obchodní strategie cílené na nový zákaznický segment bylo realizováno v podniku VOP  CZ, s. p. 

v oblasti civilní výroby se zaměřením na multifunkční nakládač Dapper 5000. V rámci analýzy prostředí byl 

aplikován Portrův model pěti konkurenčních sil. Zhodnocení finanční situace podniku bylo uskutečněno 

prostřednictvím vybraných poměrových ukazatelů za období 2013–2015. Cena Dapperu byla ověřena 

pomocí Holandského testu cenové citlivosti. Postavení multifunkčního nakládače Dapperu na trhu bylo 

zhodnoceno pomocí BCG analýzy a následně došlo k vyhodnocení jeho životního cyklu. Přednost práce 

spočívá ve vypracování auditu inovačního řízení v podniku pomocí aplikovaného kontrolního seznamu. 

Výsledky ze všech realizovaných analýz jsou zachyceny v přehledných grafech a tabulkách.  

 
 
C. Připomínky k práci 
 

Bez připomínek. 
 
 
D. Zdůvodnění navrhovaného hodnocení 
 

Předložená práce splňuje předepsané náležitosti, a to jak po stránce formální, tak obsahové. 
 
 
E. Otázky pro obhajobu (2-3 otázky) 
 
1. Jaké nedostatky vyplynuly z auditu inovačního řízení v podniku VOP CZ, s. p.? 

2. Popište návrh na stanovení optimální ceny multifunkčního nakládače Dapper 5000. 
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