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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 
1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 
2. Využití poznatků z literatury A - výborně 
3. Zpracování teoretické části C - dobře 
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5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 
7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 
8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 nám. T. G. Masaryka 275 
  762 72  Zlín 

Posudek vedoucího diplomové práce  Strana 2/2 
Verze 20110510 

 
Komentáře k diplomové práci: 
Předložená diplomová práce splňuje cíl formulovaný v zadání práce, který je návrh 
zefektivnění výuky žáků ve vybraném regionu u konkrétních strojírenských oborů. Zvolené 
téma řeší významný problém dnešní školy a vzdělávání. 
Práce je zpracována kvalitně a odpovídá všem požadavkům kladených na diplomovou práci. 
Je třeba vyzdvihnout, že diplomant pracoval samostatně a prokázal ve své práci, že  
problematice management kvality a standardů ve vzdělávání rozumí a orientuje se v ní. 
K hlavním přednostem práce řadím zpracovanoý výzkum na středních školách a ve 
strojírenských firmách, včetně návrhu výukových materiálů.  
Na druhou stranu za hlavní nedostatek práce však považuji to, že v práci je minimum z 
teoreie managementu kvality a to z měření, analýzy a zlepšování procesů včetně 
marketingového výzkumu. 
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