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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Radim Bobek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitárních věd 
Oponent práce: Ing. Martin Farný 
Pracoviště oponenta práce: Externí hodnotitel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Název práce a doplňující pokyny pro vypracování definují rozsah práce poměrně komplexně s důrazem na doložení 
skutečností v praxi firemního prostředí.  
 

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. 

Jednotlivé body zadání byly pokryty a vhodně rozpracovány. Student v první, teoretické části, sumarizuje klíčové znalosti 
spolu s identifikováním nejběžnějších aspektů ovlivňujících tvorbu a obsah IT strategie konkrétní firmy. V další části student 
popisuje ve vhodném propojení doporučení frameworku ITIL s konkrétním výskytem IT strategie ve skutečné firmě. 
Identifikace firmy nebyla umožněna, stejně tak konkrétní text hodnocené IT strategie.  
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Práce vykazuje strukturovaný přístup k tématu od teorie a best practices postupně k popisu a hodnocení praktického 
fungování v reálné firmě.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student vhodně zvolit relevantní teoretické zázemí, kdy kromě tradiční a uznávané literatury, viz Seznam zdrojů 1. a 2., 
využil mnoho online zdrojů informací. Zpracované informace jsou prezentovány přívětivou a snadno pochopitelnou formou, 
přičemž text pak plynule přechází k praktické zkušenosti. S ohledem na komplexnost tématu, byť více teoreticky 
zaměřeného, je práce vcelku návodným textem, jak IT strategie fungují.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce vykazuje znaky pečlivého a důsledného přístupu k psanému textu. Rozsah práce 72 stran je mírně nadlimitní, přesto je 
text čtivý a neopakující se. Opakovanou chybu ve slově „knowladge“, str. 54 a 55 lze považovat za méně podstatnou.  
Abstract v anglickém jazyce má také výbornou úroveň. 

 

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. 
Na výběru zdrojů a jejich následném identifikování do citací, jsem neshledal žádné slabé místa.  
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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. 
Jeden z hlavních výstupů práce je Příručka pro vytvoření IT strategie, která adekvátně strukturuje vznik takového dokumentu 
pro začínající firmu. Přesto by bylo užitečné vidět konkrétní návrh dle definovaného obsahu.  

 
 
 

 

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. 
 

Předkládaná bakalářská práce vykazuje rovnováhu ve všech podstatných aspektech zpracování. Vybrané téma je 
zaměřené na slabší místo dnešních společností a návodně prezentuje výhody/ nevýhody s IT strategií související. 
Zapojení studenta do běžné praxe je významným přínosem na výstupu této práce a kladně hodnotím také 
potřebnou aktivitu, která byla pro výsledky potřebná.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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