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Posudek oponenta diplomové práce 

Název diplomové práce: 

Efektivnost inovací v elektrotechnice 

Jméno a příjmení studenta: 

Luboš Doležal 

Jméno a příjmení oponenta diplomové práce včetně titulů a pracoviště: 

Jindřich Šiška, K13116 

1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 
__ velmi vysoká 
__ vysoká 

__ průměrná 
__ podprůměrná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
__ výborné 
__ velmi dobré 
__ dobré 

__ uspokojivé 
__ dostatečné 
__ nedostatečné 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava:  

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 
__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*: 
Výsledky práce jsou snadno spočitatelné a ověřitelné z uvedených dat, protože se práce zabírá výzkumem. 

Použitý soubor dat není velký, proto nelze udělat příliš kvalifikované závěry.  Dle mého názoru se 

elektrotechnické i IT firmy zabírají průzkumem spokojenosti zákazníka, kde se mohou také ověřit úspěchy 

inovace. Dalším kvalitním zdrojem dat pro ověření výsledků inovace mohou být oddělení dodavatelské 

podpory inovovaného produktu. Zaznamenané výsledky jistě mohou být prakticky využitelné, ale nemyslím si, 

že by byly velkým přínosem z výše uvedeného důvodu malého souboru dat. 

10) Připomínky k práci*: 
Student v teoretické části diplomové práce definuje pojem inovace, popisuje její dělení a vlastnosti. Dále se 

zaobírá možnostmi použití metrik pro hodnocení úspěchu inovace produktu. V praktické části popisuje tvorbu 

dotazníku a výběrem respondentů pro daný výzkum. Student využívá již vytvořený software bez vlastní 

inciativy, přičemž uvádí problémové části řešení, ale nenabízí náhradní nebo vylepšené řešení.  

Z hlediska uspořádání textu student uvádí příliš krátké kapitoly. Jedna kapitola neobsahuje žádný text, pouze 

nadpis. Práce obsahuje drobné textové chyby. 
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11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)*: 
Můžete uvést příklad, kdy se po inovaci zvýší náklady konkurence? (Tvrzení kapitola 3.6.2) 

Myslíte si, že uvedený vzorek dat může být považován za dostatečně velký pro vyvození Vašich závěrů? 

 

Klasifikace diplomové práce: 

__ A - výborně (1,0)   __ C - dobře (2,0) __ E - dostatečně (3,0) 

X B - velmi dobře (1,5)     __ D - uspokojivě (2,5)      __ F - nedostatečně (4,0) 

Datum: 26.1.2016 Podpis:  

 


