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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh zlepšení agilní transformace startup firmy  
Jméno autora: Kateřina Hrubá 
Typ práce: diplomová 
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Vedoucí práce: Doc. Ing. Marek Jemala, PhD. 

Pracoviště vedoucího práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěreční práce je vhodně formulováno, má přiměřenou náročnost a srozumitelný cíl. 

 

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. 
Stanovené zadání bylo přiměřeně splněno. Forma agilního managementu však do značné míry souvisí s konkrétním 
inovačním projektem. Tyto specifika je třeba přiřadit k jednotlivým návrhům na zlepšení. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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. 
Aktivita studentky byla více individuální. Studentka vynechala některé konzultace, jednání bylo někdy méně uctivé. Co je 
bohužel nejen akademický problém posledních let v mnoha zemích a přenáší se negativně po skončení studia i do 
společenského života. 
 

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 a zejména didaktická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Studentka využívá jasný (knižní) styl vysvětlení dané 
problematiky podpořen vhodnými citacemi v práci. Popis firmy i definované návrhy na zlepšení daných procesů jsou 
srozumitelné a aplikovatelné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
Formální úroveň práce je vhodná, některé schémata jsou však méně viditelné, některé jsou v angličtině. Rozsah práce je 

přijatelný, jako i rozsah jednotlivých kapitol. 
 

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 citačním i 

zvyklostmi a normami. 
Studentka pracovala většinou samostatně při získávání a využívání literárních zdrojů. Zdroje jsou vhodně použity a citovány v 

závěrečné práci. 
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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. 
Hlavní výsledky závěrečné práce byly dosaženy v přiměřené formě. Teoretická a praktická analýza byla provedena vhodným 

způsobem. Uvedené návrhy na implementaci v rámci agilní transformace zkoumaného starupu jsou aplikovatelné. 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Problematika agilního managementu v inovačním prostředí je velmi populárním tématem. Je vhodná tam, kde 

jsou vytvořeny podmínky pro agilní styl řízení a kde intenzivnější kontakt se zákazníkem a v rámci inovačního 
prostředí je možný. Zároveň musí existovat přiměřená strategie, podniková kultura, technologie a infrastruktura, 
jako i znalost procesů agilního managementu ve firmě. Je nezbytné zabývat se také procesy efektivnosti a 
udržitelnosti agilního managementu. Kde inovační procesy vyžadují dlouhodobé dodržování projektového plánu, 
přesné stanovené podmínky kontraktu zákazníkem, pokud jde o interní inovační procesy, kde si firma musí hlídat 
své klíčové inovační know-how atd., tam je vhodné implementovat klasické a kombinované inovační styly řízení. V 
rámci možností průzkumu a analýzy v rámci této závěrečné práce, hodnotím zejména pozitivně velmi vhodný styl 
uvádění informací a logičnost, jasnost a aplikovatelnost uváděných řešení.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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