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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Implementace strategického plánu podniku pomocí Balanced Scorecard 
Jméno autora: Bc. Marek Žižka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu, MÚVS  
Vedoucí práce: doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra managementu, MÚVS  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Řešená diplomová práce vycházela plně z podnikové praxe. Diplomant musel při jejím zpracování prokázat schopnost 
syntetizovat výstupy získané z aplikace metodik používaných ve strategickém řízení a managementu. 

 

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. 

Diplomová práce splňuje zadání v celém jeho rozsahu. Obsahem jejího zpracování bylo navržení strategického plánu 
rozvoje organizace a zpracování jeho následné implementace do její infrastruktury. Při zpracování své diplomové práce 
postupoval diplomant systematicky a nevyhnul se žádnému bodu zadání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant v průběhu zpracování diplomové práce pracoval samostatně a systematicky. Pro zpracování diplomové práce si 
diplomant byl schopen zajistit relevantní data. Komunikace mezi vedoucím práce a diplomantem probíhala bez problémů. 
Student je schopen samostatné tvůrčí práce, ve které nepostrádá patřičnou míru invence a krativity. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň předložené diplomové práce degraduje místy velice stručný popis řešení, který sice v praxi vyhovuje pro 
poskytnutí informace osobám zasvěceným do problému, u kvalifikační práce je ale zapotřebí metodické postupy více 
okomentovat a doplnit odkazy na poznatky získané z rešerší. Při seznámení se s diplomovou prací jako celku je ale zřejmé, 
že student získal znalosti potřebné k řešení zadaného úkolu. Svoji nadstandardní komunikativnost zužitkoval i při získání 
potřebných dat z prostředí firmy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyk kvalifikační práce je srozumitelný, jasný, stručnost zpracování komentářů vede místy k nižší přehlednosti díla, kvalita 
zpracování odpovídá vcelku nárokům kladeným na kvalifikační práce tohoto typu. Rozsah zpracovaného díla je v limitu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
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V teoretické části diplomové práce jsou citovány prameny, které jsou pro zpracování tématu relevantní. Rovněž seznam 
použité literatury lze vzhledem k tématu považovat za dostatečný. V praktické části nejsou odkazy na převzaté metodické 
postupy náležitě zdůrazněny.  

 

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. 
Především je zapotřebí zdůraznit, že diplomová práce byla zpracována v menší firmě, jejíž management nemá zkušenosti 
s prvky strategického řízení. Za těchto okolností přináší diplomová práce pro firmu celou řadu nových a užitečných 
poznatků. Pokud bude postup její tvorby managementem firmy pochopen, může být obsah práce inspirativní při 
zamýšlených krocích transformace firmy v nadcházejícím střednědobém období. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Hodnocená diplomová práce svými výstupy potvrdila, že použité metodiky strategického řízení, tvorby scénářů a 
implementace strategie podle BSC, jsou postupy aplikovatelné i v menších firmách. Co se týče kontextu díla a 
souvislostí jednotlivých kapitol práce správně vymezuje dílčí sekvence a následující postupy vyvozuje 
z předchozích získaných výstupů. Přesto je zapotřebí upozornit na některé nedostatky či nepřesnosti díla, kterým 
může být i věnován prostor při rozpravě u obhajoby diplomové práce: 

- na str. 16, v obr. 4 je použita stará verze výsledovky, která se již dnes (od 1. 1. 2016) v této podobě 
nepoužívá. V aplikační části se ale student řídí již platnou podobou tohoto výkazu. 

- na str. 50 je nepřesná interpretace výstupů z matice EFE, kdy závěrečné hodnocení má indikovat citlivost 
strategického plánu na změny faktorů externího prostředí. 

- na str. 52 jsou vymezeny scénáře konstruované na základě provedených analýz podnikatelského 
prostředí. Bylo by vhodné alespoň verbálně objasnit, na základě čeho byly stanoveny zde uváděné 
hodnoty a míry pravděpodobnosti (při konzultacích s vedoucím práce byla konstrukci scénářů věnována 
náležitá pozornost, která v psaném textu nebyla zachycena). 

- v rozvahách finančního plánu (str. 55 -57) je přenášen zisk před zdaněním. 
- tabulky na str. 60 – 62 v posledním sloupci vyznačují vazby. Bylo by vhodné okomentovat, k čemu se tyto 

vazby vztahují. 
- v tabulkách na str. 67 – 73 je u finanční perspektivy uvedeno, že akce vyplývají z jiných perspektiv. Toto 

tvrzení je sice správné, ale bylo by opět zapotřebí vysvětlit, jak ostatní perspektivy podporují naplnění cílů 
ve finanční perspektivě. 

- při vymezení krátkodobých cílů do strategických map (kap. 5.8.1; str. 78) by bylo vhodné zdůraznit, že 
jednotlivé perspektivy byly naplňovány směrem shora – dolů (top – down). 

- obdobně při vymezení strategických akcí ve strategických mapách (kap. 5.9; str. 81) by bylo potřebné 
zdůraznit, že zde byl uplatněn postup zdola – nahoru (bottom – up). 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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