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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh inovace manažerského procesu Aukcí 
Jméno autora: Veronika  Vališová 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 

Vedoucí práce: Doc. Ing. Marek Jemala, PhD. 

Pracoviště vedoucího práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaní diplomové práce je vhodně navrhnuté. Studentka respektovala cíle a zaměřeni práce stanovené v zadaní DP. 

 

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. 
Velmi pozitivně hodnotím detailnost diplomové práce, uvázané trendy v dané problematice a splnění cílů stanovených 

v zadaní práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 pracovala velmi iniciativně a samostatně, nevynechala ani jednu konzultaci, iniciativně plnila požadavky 
stanovené pro daný typ práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň dané práce je na vysoké úrovni, protože studentka nejen využívala znalosti získané studium, i při 
vypracování diplomové práce, ale také pracuje v této oblasti, takže práce obsahuje i určité osobní zkušenosti a přehled v 
této problematice. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
Formální i jazyková úroveň práce je vhodná. Rozsah práce je přiměřený na diplomovou práci. Určitou možností zlepšení by 

bylo uvést více obrázků, tabulek a grafů, které by mohly obohatit vizuální stránku práce. 
 

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. 
Pokud jde o teoretickou část, citace jsou používány vhodně. V praktické části je někdy zřejmé, že studentka pozapomněla na 
některé citace uvedených zdrojů. 
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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. 
Práce splnila požadavky na výborné úrovni, pokud jde o teoretickou analýzu i praktickou studiu. Z hlediska rozvoje 

inovačního managementu v oblasti Managementu aukcí jsou v dané oblasti možnosti na zlepšování, což však, ale vyžaduje 
vyšší specifikaci a delší dobu výzkumu. 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Problematika podpory inovačního managementu v oblasti aukcí je méně prozkoumanou oblastí. Dostupná 
literatura v této oblasti je převážně zaměřena na určité opakující se procesy managementu akcí, méně však na 
plánovací, inovační a přípravné procesy aukcí. Uvedená diplomová práce je na velmi dobré úrovni a znamená 

určitý pozitivní impuls i pro rozvoj projektového inovačního managementu, využití trendů Industry 4.0 v oblasti 
aukcí, či větší veřejné podpoře této formy prodeje. Doporučuji pokračovat v tomto stud iu i v doktorandské formě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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