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Stupeň hodnocení podle ECTS 

Kritéria hodnocení: A 
1 

B 
1,5 

C 
2 

D 
2,5 

E 
3 

F 
5 

1 Náročnosti tématu práce             X                   

2 Splnění cílů práce       X                         

3 Teoretické části práce                   X             

4 Praktické části práce 
(analytická část)             X                   

5 Praktické části práce 
(řešící část)                   X             

6 Formální úrovně práce                   X             

 

 

 

 

 

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

 

(Obraťte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře.) 

 



Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 

(otázky uvádí vedoucí práce i oponent) 

Práce se věnuje tématu zvýšení výkonnosti společnosti, která se zabývá především 
prodejem kompostérů. 

V teoretické části se student zaměřuje na témata jako je podnikání ve 3. tisíciletí, 
podnikatelský záměr, dále pozice podniku na trhu, řízení podnikatelského subjektu, kde je 
pozornost věnována logistice, marketing managementu a finančnímu řízení. Některé 
odstavce, které student uvádí v teoretické části patří spíše do praktické části a naopak. 
Některé kapitoly nejsou úplně správně v teorii použity - tj. nevychází z nich praktická část 
práce. Teoretická část také působí neukončeně. Určitě by bylo dobré definování pojmu 
výkonnost a podobných pojmů, které přímo souvisí s tématem diplomové práce. 

Praktická část práce začíná představením firmy JRK Waste Management s.r.o. Následují 
analýzy počátečního stavu firmy - konkrétně SWOT a PEST analýza, analýza konkurence 
apod. Následuje analýza procesů podnikatelského subjektu. Projekt působí roztěkaným a 
neuspořádaným způsobem, často je dohromady spletená analýza a projekt. 

Kvalitu práce snižuje počet pravopisných překlepů a chyb. Práci chybí jednotnost a logická 
návaznost jednotlivých kapitol. I přes to je práce vhodná k obhajobě. 

Otázky k práci: 

1) Jak budete měřit zda ve firmě došlo ke zvýšení výkonnosti během dalšího období? 

2) Co je tedy výkonnost firmy a jak ji chápete?  

 

 

Návrh na klasifikaci diplomové práce:C- dobře 

 

 

Ve Zlíně dne: 25.8. 2010 

 

 

   

 podpis vedoucí DP 

 

 

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:  

Stupeň klasifikace: A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě 

 E - dostatečně F-nedostatečně   

 

Při návrhu klasifikace nedostatečně (F), se doporučuje přítomnost příslušného hodnotitele. 



Hodnocení kritérií: 

Kritéria se hodnotí stupněm hodnocení podle stupnice ECTS podle následující tabulky: 

Stupeň ECTS Slovní vyjádření Číselné vyjádření 

A výborně 1 

B velmi dobře 1,5 

C dobře 2 

D uspokojivě 2,5 

E dostatečně 3 

F nedostatečně - 

 

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X. 

Kritérium 1. Hodnocení náro čnosti tématu práce 
Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zaměření na studijní obor, složitost 
řešené problematiky, náročnost na teoretické i praktické informační zdroje. 

Kritérium 2. Hodnocení spln ění cílů práce 
Toto kritérium hodností splnění zadání práce a na základě zadání definovaných cílů práce, 
které musí být součástí úvodu. 

Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce 
Hodnotí se především výběr teoretických disciplín, jejich možná aplikace pro řešení tématu, 
podíl poznatků získaných během studia, tak i studium odborné literatury a dalších 
informačních zdrojů. Hodnotí se rovněž způsob i úroveň citací. V teoretické části nelze 
uvádět poznatky, které nejsou využity v praktické části. 

Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (analytická část) 
Hodnotí se úroveň analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cíle, využití 
teoretických poznatků pro analýzu problému. Při hodnocení se bere v úvahu náročnost 
získávání informací, přístup studenta a jeho schopnost logických závěrů z analýzy, jako 
východisko pro řešící část. 

Kritérium 5. Hodnocení praktické části práce ( řešící část) 
Hodnotí se věcná úroveň řešení problému, dosažení stanovených cílů, návaznost řešící části 
na analytickou část. Hodnotí se logická struktura řešení problému, popřípadě předpoklady 
jeho verifikace. Kritérium 5 hodnotí rovněž celkovou úroveň provázanosti teoretické  
a praktické části práce. 

Kritérium 6. Hodnocení formální úrovn ě práce 
Hodnotí se gramatická úroveň, zvolené formulace, celková úroveň vyjadřování. Hodnotí se 
dodržování Směrnice rektora UTB o jednotné formální úpravě vysokoškolských 
kvalifikačních prací a normy ČSN o úpravě písemností zpracovávaných textovými editory. 

Navrhne-li vedoucí nebo oponent práce hodnocení kteréhokoliv kritéria stupněm 
nedostatečně (F), je celá práce hodnocena tímto stupněm. 


