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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Barbora Dvořáková   
Typ práce: diplomová 
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Katedra/ústav: Institut manažerských studií  
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Z hlediska náročnosti zadání odpovídá práce s tématem Vliv implementace blockchainu na podnikovou 

ekonomiku požadavkům kladeným na diplomové práce, dalo by se říci, že toto zadání pro svou 

mimořádně vysokou náročnost překračuje běžný standart diplomových prací.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno, zvolené postupy odpovídají potřebám naplnění cíle práce, kterým bylo 

zpracovat analýzu přínosu technologie blockchainu v rámci dodavatelského řetězce různých společností, 

posouzení vhodnosti a smysluplnosti, zhodnocení slabých a silných stránek a určení vhodných adeptů 

k implementaci včetně dopadů na podnikové úspory. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 

  
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení odpovídá rozsahu uvedené problematiky a relativně málo zkušenostem a 

informacím z této oblasti. To determinuje diplomovou práci tak, že má více akademický charakter. Přesto 

zvolený postup sleduje moderní trendy v managementu  jako je digitalizace ekonomiky a působení 

kryptoměn. Z postupu je patrná i snaha o pochopení vzájemného působení a implementaci do firemní 

praxe.    

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část je zpracována dobře, vychází z dostupných zdrojů, které vhodně propojuje s ohledem na 

stanovený cíl práce. V práci oceňuji využití získané zahraniční literatury, která není ani v zahraničí 

dostupná v hojném počtu. 

V praktické části se autorka zaměřuje na monitorování situace v tržním prostředí a využití blockchainu ve 

startupech. Tato část práce je podrobně rozebírá implementaci Blockchainu v řízení dodavatelských 

řetězců, aplikaci technologie Blockhainu v Supply Chain Managementu – konkrétní využití BCT 

v potravinářské SC a implementace SC v sektoru zdravotnictví. Samostatná kapitola je věnována 

vyčíslení podnikových úspor tam, kde je využívána technologie BC. Problematika technologie BCT je  

nevyzkoušená a poměrně nová. Proto hodnotím kladně, že se autorka předložené DP tomuto tématu 

věnovala a získala dostatek informací a pokladů pro stanovení závěrů a doporučení.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je zpracována velmi dobře, studentka používá odborný styl. Jednotlivé části práce jsou 

logicky strukturovány a provázány, struktura práce je přehledná a koresponduje s cíli práce, orientuje se 

na klíčové informace. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Literární přehled práce je po metodické a formální stránce řádné zpracován včetně citací a odkazů na 

použitou literaturu. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, s textem a čerpá 

z dostupných českých a hlavně zahraničních  zdrojů.  Seznam použité literatury je korektně sestaven, 

odpovídá požadovaným normám, stejně tak i použité citace a odkazy. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Zvolené téma, jeho náročnost i relativní neprobádanost problematiky blockchainu vyžaduje samostatný 

přístup, iniciativu a odvahu. S ohledem na tyto skutečnosti je potřeba diplomantku pochválit a hodnotit i 

výsledky práce.   

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Co vedlo diplomantku k volbě uvedeného (relativně rizikového zadání)? 
Hodlá diplomantka v budoucnu věnovat se problematice implementace blockchainu na podnikovou 
ekonomiku? 
 
 
 
 
Datum: 31.5.2022     Podpis: Ing. Jiří Svoboda, CSc. 
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