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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti Continental 
corporation. 

Jméno autora: Alexandr Epp 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Slobodan Stojić 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné. Řešené téma je vhodné pro studenta bakalářského studia a výsledky jsou v praxi 
použitelné. 

 

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. 

Student splnil stanovené zadání.  

 

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

Zvolený postup hodnotím jako vyhovující. Student nejdříve popsal metodu vícekriteriálního rozhodování a pak ji následně 
aplikoval na konkrétní problém z praxe. Dle autora, jak postup tak i výsledky jsou v souladu s požadavky vedení dané 
organizace, což představuje ověření výsledků a možnosti využití. Práce na druhou stranu mohla být obohacena popisem 
dalších metod a důkladnějším zdůvodněním použiti právě této vybrané metody. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úroveň odbornosti hodnotím jako dobrou. Vzhledem k tomu, že se jedná o konkrétní problém z praxe, student měl 
prokázat schopnost použít vhodnou metodu a odborně okomentovat výsledky, což bylo dobře splněno.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je celkově jasná a čitelná. Styl psaní by na druhou stranu měl být více technický zaměřen a to především v úvodní 
části práce. 

 

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. 
Výběr zdrojů je vhodný a každopádně by mohl být obohacen další literaturou z dané oblasti. Citace jsou v souladu 
s citačními zvyklostmi. 
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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. 
 

 
 
 

 

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. 
 
Práce je ucelená a má jasné výsledky. Bylo by vhodné, pokud by samotný úvod byl obsáhlejší a více popisoval 
potřebu řešení tohoto problému a pomohl čtenáři pochopit nutnost aplikace právě této metody. V práci je také 
uvedeno, že procento shody expertů v rámci hodnocení daných parametrů je přibližně 50% což na první pohled 
vyžaduje alespoň diskuzi, zda je taková hodnota dostatečná.  
 
Otázka: 

Jak byste vysvětlil relativně nízkou úroveň shody expertů? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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