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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Komplexní zadání odpovídající standardům diplomové práce s dostatečným prostorem pro přidanou hodnotu studenta..  
 
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 bylo splněno. Některé dílčí podkapitoly jsou možná nadbytečné, ale jako celek práce funguje dobře. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Už v teoretické části bych čekal alespoň rámcové představení produktu, případně obrázek ze strany 25, obzvláště v 
okamžiku, kdy autor vybírá vhodný způsob právní ochrany. Rovněž by teoretická část o 3D tisku mohla být v první části 
práce. Jinak ke zvolenému postupu nemám výhrad. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor prokázal vysokou odbornou úroveň při popisu vývoje jednotlivých generací produktu, navíc napsaného jako 
bestseller. I další kapitoly ukazují velkou znalost problematiky, jak v teoretické, tak praktické rovině.  
Perfektně zvládnutý je přechod z čistě technické části (vývoj a výroba) do marketingové a prodejní a následně finanční a 
risk analýzy, kde autor prokazuje konzistentně hluboký smysl pro odborný detail, znalost nejběžnějších metod a 
nadstandardní angažovanost v celém procesu.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce se dobře četla, autor se vyjadřuje jasně a srozumitelně, pouze občas rušil rozpor mezi odbornou strojařskou 
mluvou a výrazy jako “první vlaštovka”. Kdyby nicméně autor dokázal práci trochu zkrátit, vynikla by odborná úroveň textu 
ještě více.  

 
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. 
Je poznat, že autor načetl spoustu odborné literatury. V citacích jsem mezery nenašel. 
 

Další komentáře a hodnocení 

1/2 
 



 

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. 
Je velmi příjemné číst diplomovou práci člověka, který své oblasti rozumí jak v teoretické tak praktické rovině a umí pěkně 
a srozumitelně popsat dosažené výsledky. Navíc je poznat, že ho práce bavila. Přeji hodně štěstí. 

 
 
 

 

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. 
 
Autor v teoretické části pěkně stručně představuje dílčí části podnikatelského plánu. Metoda 4P je běžným 
standardem i dnes, tolik let od její první aplikace. Jaké jsou však typické kritiky této metody z pohledu dneška?  
Dále autor zmiňuje využití influencerů v marketingu. Jaké případy z praxe mohou sloužit jako inspirace a jaké 
naopak varování?  
 
Práci hodnotím známkou A primárně z důvodu vysoké odbornosti v technické i ekonomické části, vlastního 
angažmá v projektu a až perfekcionalistického smyslu pro detailní popis.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 26.8.2019 Podpis: Ing. Tomáš Peterka, PhD. 
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