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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh hodnotenia inovačného projektu vybraného podniku 
Jméno autora: BARUČÁK, Marek 
Typ práce: diplomová 

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

Pracoviště oponenta práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadanie záverečnej práce je primerane náročné a jasne formulované. 
 

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. 
Práca je pripravená v kontexte stanoveného zadania. Študent využíva zvolené analytické metódy 

z ktorých odvodzuje závery. 

 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Stanovené analytické metódy sú prijateľné, len je vhodnejšie začať analýzou prostredia firmy, zostaviť 
5S a SWOT analýzu a následne analyzovať príslušné rizikové a súvisiace faktory. 
 

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. 

Odborné znalosti získané štúdium boli v práci preukázané. Navrhoval by som však viac sa zamerať aj na 

najnovšie vedecké a odborné články v danej problematike. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práca je formálne a jazykovo na primeranej úrovni, je logicky štruktúrovaná, dobre čitateľná a 
prehľadná. 
 

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 citačním i 
zvyklostmi a normami. 

Literárne zdroje sú vhodne vybraté, s uvedenou pripomienkou, vhodné je tiež porovnávať rôznych 

autorov v rámci určitej metódy, alebo postupu pre komplexnejšie výsledky. 
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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. 
Hlavné výsledky diplomovej práce stanovené v zadaní boli dosiahnuté na vhodnej úrovni a sú 

aplikovateľné v praxi. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Hodnotenie inovačného projektu zvyčajne obsahuje ukazovatele, ktoré možno kvantifikovať a porovnať 
so stanovenými KPI, či už v priebehu, alebo po skončení projektu. Existujú však aj mnohé ukazovatele, 
ktoré možno zhodnotiť len expertne, odbornou diskusiou, dlhodobejší pozorovaním, porovnaním s inými 
projektmi atď. Komplexnejšie hodnotenie inovačného projektu môže lepšie informovať manažment a 
investorov o skutočnej efektívnosti daného projektu a tak lepšie smerovať investície. Daná práca je 
zrozumiteľne, primerane odborne a logicky napísaná. Vedecký postup je vhodný. Úprava práce je 
primeraná. Je zrejmé, že študent poctivo pristupoval k vypracovaniu danej práce. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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