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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání diplomové práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového 

zpracování 
B - velmi dobře 

3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 

literárních zdrojů 
D - uspokojivě 

4. Popis experimentů a metod řešení B - velmi dobře 
5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze C - dobře 
7. Formulace závěrů práce C - dobře 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomant se zabývá tvorbou a zavedením integrovaného manažerského systému z různých 

druzích podsystému. V praktické části se věnuje zlepšení slabé stránky systému, kterou zjistil 

pomocí dotazníku, který je součástí přílohy. K vyhodnocení byla použita modusová metoda. 

 

Předložená diplomová práce je vypracována dle všech bodů uvedených v zadání.Práce se 

rotzkládá celkem 108 stranách, z toho 48 stran studie, dále se v příloze nachází vytvořený 

dotazník, diagram Ishikawa a brainstormingové otázky.  

  

Práce je po obsahové stránce na dobré úrovni, kapitoly jsou logicky řazeny za sebou. 

Studentu bych vytkl hlavně množství a aktuálnost použitých zdroj a také střídání trpného a 

činného rodu v práci. 

  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 

 

Otázky oponenta diplomové práce: 

1. Za jak dlouho se bude tento průzkum pomocí dotazníků opakovat?  
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