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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat BP/DP  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teorie vychází z relativně 

dostatečného množství zdrojů, ale mohla být více reflektována v praxi. Citace obsahují dílčí 

nepřesnosti, seznam literatury není podle abecedy. 

Teoretická východiska jsou následně dobře aplikována na konkrétním projektu inovace, a to rozšíření 

IS ve společnosti ZAT a.s. Studentka se v praktické části soustředí na popis a hodnocení projektu 

inovace včetně průběhu jeho realizace, nicméně mohl být zpracován popis projektu ve formě 

logického rámce pro větší přehlednost. Dílčí nepřesnosti jsou dle mého názoru ve vyhodnocení úspor, 

které přinesla úspěšná realizace projektu (str. 63). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci studentky Simony Polachové 

k obhajobě před státní komisí.  
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Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Jaká rizika, případně problémy ovlivnily realizaci uvedeného projektu? 

2. Upřesněte cíl popisovaného projektu. V čem spočívala inovace? 

3. Proč byl uvedený docházkový systém hodnocen pouze manažery? Jaký je názor stávajících 

zaměstnanců na uvedené rozšíření informačního systému? 

4. Kolik hodin práce reálně ušetří ve firmě zavedením nového docházkového systému? Kolik času 

stráví navíc manažeři/zaměstnanci evidencí pracovní doby? (str. 63)             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17. května 2019      Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


