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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Novodobé trendy v managementu a jejich reflexe ve vybrané organizaci 
Jméno autora: PILAŘOVÁ, Tereza 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Doc. Ing. Marek Jemala, PhD. 

Pracoviště oponenta práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné  
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadanie je logicky a všeobecnejšie formulované a primerane náročné. 
 

Splnění zadání  splněno s menšími výhradami 
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. 
Práca do veľkej miery splňuje zadanie. Posúdenie zistení analýzy je však potrebné doplňovať určitými 
návrhmi na zlepšenie využitia daných trendov v organizácii, alebo eliminácie rizík. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup a metodika riešenia sú logické. Je však potrebné v teoretickej časti charakterizovať 

manažérske procesy, ktoré skúmame, v praktickej časti uviesť charakteristiku firmy a špecifiká 
manažérskych procesov v danej firme i odvetví. Porovnať teoretickú časť a výsledky analýzy vo firme 

a navrhnúť vhodné riešenia pre danú firmu. 
 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 

Odborná úroveň práce je akceptovateľná s už uvedenými pripomienkami. Znalosti získané štúdiom boli 
vhodne uplatnené. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálna a jazyková úroveň práce je primeraná. Obrázky a tabuľky sú vhodne zvolené. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 

Výber zdrojov je primeraný, je však potrebné uvádzať aj najnovšie vedecké články v danej problematike. 

Citácie sú primerané. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Trendy v oblasti manažmentu podnikov sú dané najmä typom podnikov, odvetvím, ale aj určitým 
regionálnym prostredím. Pandémia koronavírusu, Industry 4.0, prísnejšie legislatívne pravidlá, hlavne 

pokiaľ ide pracovné podmienky, alebo ochranu životného prostredia výrazne vplývajú aj na manažérske 
procesy. Mnoho manažérov však uvádza, že bude potrebné zmeniť štýl i metódy používané v riadení 

organizácií smerom k agilnejšiemu, inovatívnejšiemu a menej rizikovému podnikaniu. Uvedená práca 

obsahuje množstvo zaujímavých praktických informácií, zaujímavý dotazníkový prieskum i  jeho vhodné 

vyhodnotenie. Je zrejmé, že študentka sa primerane venovala vypracovaniu danej práce. Je však 
potrebné dopredu prekonzultovať aj možnosť oponentúry s oponentom, aby nevznikali určité 
nedorozumenia. Prácu odporúčam prijať na obhajobu s už uvedenými pripomienkami. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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