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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 diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Studentka se ve své diplomové práci zabývá návrhem procesní inovace ve společnosti Socialbakers, 

a.s., která je zaměřena na oddělení Billing.  

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Při zpracování teoretické části vychází 

studentka z dostatečného množství zdrojů včetně zahraniční literatury. Teorie mohla více 

korespondovat s praktickou aplikací, která spočívá v procesní inovaci, ale většina rešerše je zaměřena 

na problematiku inovací a jejich rozdělení obecně.  

V praktické části studentka velmi dobře popsala aktuální stav činností v oddělení Billing i navrhova-

nou inovaci rozdělení těchto činností. Uvedenou inovaci zhodnotila ze svého pohledu i ze strany 

zaměstnanců oddělení formou dotazníkového šetření. Nicméně chybí zhodnocení inovace z hlediska 

finančního přínosu pro podnik. Návrhy studentky v závěru práce již nemají přímo souvislost 

s popisovanou inovací. 
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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. 

 

 

  

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci studentky Kristýny 

Bernadové k obhajobě před státní komisí. Navrhuji ji klasifikovat známkou velmi dobře mínus. 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Specifikujte, jaký je finanční přínos uvedené procesní inovace pro společnost Socialbakers, a.s. 

2. Jaké jsou hlavní nedostatky navrhované inovace? Setkali se zaměstnanci při změně struktury 

činností v oddělení Billing s nějakými problémy?   

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 15. ledna 2021     Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


