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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Spolupráce s konzultanty nákupu: expertní analýza případové studie 
Jméno autora: Bc. Karolína Slepičková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Managementu 
Vedoucí práce: PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o mimořádně náročné téma, protože pro jeho řešení musí autorka porozumět firemnímu nákupu, 
principům spolupráce s konzultanty a agenční teorii.  

 

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. 

Cíl práce se podařilo splnit.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Studentka práci pravidelně konzultovala. 
Studentka zpracovala práci samostatně a zohlednila náměty vedoucího práce i respondentů.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Přehled literatury vychází z velkého množství relevantní literatury. Oceňuji snahu o srovnání ve formě přehledných tabulek. 
Autorka však literaturu nijak kriticky nehodnotí, jednotlivé části nejsou logicky přemostěny a čtenář musí hádat, jak autorka 
nastudovanou literaturu v dalších částech práce využije.  
V metodologii je velmi zdařilý popis critical incident analysis, ze kterého vyplynuly okruhy otázek. Shrnutí případové studie 
je přehledné a srozumitelné.  
Překvapivě je analýza zařazena do Metodologické části. Samotná analýza je provedena standardně, autorka vhodně cituje 
respondenty, poukazuje na rozdíly v jejich vnímání jednotlivých kritických situací. Ale u každé podkapitoly chybí shrnutí, 
které by bylo podkladem pro následnou diskusi. Autorka se snaží konfrontovat názory respondentů s literaturou, ale působí 
to trochu chaoticky. Očekával bych větší důraz na primární výzkumnou otázku. 
Praktická část interpretuje analýzu. Autorka se nebojí vyjádřit vlastní názor. Chybí mi však užší sepjetí s literaturou-  agenční 
teorii autorka prakticky nezmiňuje. Naopak se mi velmi líbí srovnání klíčových faktorů úspěchu i hodnocení klíčových chyb 
v projektu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Objevují se zbytečné překlepy.  
Práce je napsaná srozumitelně a formálně správně.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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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 nutno ocenit hloubku nastudované literatury z oblasti klíčových faktorů úspěchu pro spolupráci 
s konzultanty. Cenný je i pokus o přehled faktorů od nejdůležitějších po méně důležité. Zajímavé je potom 
srovnání konzultačního procesu u různých autorů.  
Slabinou je naopak formální stránka citací:  

- U přímých citací autorka neuvádí stránku,  
- Při uvádění autora na začátku věty neuvádí rok,  
- V tabulce klíčových faktorů není jasné, zda faktor uvádějí i jiní autoři, což využitelnost tabulky oslabuje. 

  
 

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. 
 Přínos práce vidím v přehledu literatury. Vzhledem k obtížnosti tématu hodnotím pozitivně i interpretační část. 
Přesto práce nevyužila veškerý potenciál, což je opravdu škoda.  
Práci by si měl přečíst každý, koho zajímá spolupráce s konzultanty nákupu.    

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Kvalitní přehled literatury,  

Slušná metodologie,  

Průměrná analýza, 

Vzhledem k obtížnosti tématu zdařilá interpretace, 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.6.2020     Podpis: Jan Vašek  

 


