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Hodnotitel – vedoucí práce: PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou         
O) Přístup autora k řešení problematiky práce         
P) Celkový dojem z práce         

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno   
Posouzeno - podezřelá shoda  

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2  velmi dobře  

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Práce se věnuje velmi aktuální tematice inovační aktivity a klade důraz na její personální a sociální 
aspekty v progresivní IT firmě. Orientačně zachycuje význam a důležité pojmy inovační aktivity. 
Význam sociálních aspektů propojuje s personálními procesy, které mohou mít na podobu kreativity 
v organizacích vliv. Charakteristika firmy je poměrně stručná, mohla by více akcentovat význam 
podpory inovační aktivity pro rozvoj organizace. Analýza inovačních aktivit ve firmě se opírá o 
dotazníkové šetření. Pojetí tohoto šetření je vhodně koncipováno, nedostatkem je malý počet 
respondentů. Pro analýzu inovační aktivity by bylo vhodné využít i další metody - např. analýzu i 
dalších organizačních dokumentů. Přesto je možné  zachycení silných a slabých stránek této aktivity 
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hodnotit jako přínosné. Návrhy opatření pro posílení podpory inovační aktivity by měly být adresnější 
a přesněji koncipované, ale správně je prezentován jejich očekávaný přínos.
Doporučené hodnocení je velmi dobře, diplomovou práci je možno navrhnout k obhajobě před státní 
zkušební komisí.
 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:

Pro rozvoj inovační aktivity má význam i znalostní management (knowledge management). Jakou roli 
podle vás hraje v posuzované firmě?

Jaký důraz na rozvoj inovační aktivity se projevuje v přístupech managementu při přímém vedení lidí?

V Plzni, dne 14.1.2021 Podpis hodnotitele 

Metodické poznámky:
 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění 
   klasifikačního stupně. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň. 
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
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