
 

1/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů v bankovnictví 
Jméno autora: Veronika Šebová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma inovace a faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů je velmi aktuální téma. Zadání 
závěrečné práce je průměrně náročné. 

 
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. 
Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují úspěch a 
neúspěch inovace ve vybraném podniku. Cíl této práce byl naplněn. 

 
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. 
Oceňuji aktivní přístup a samostatnost studentky při vypracování závěrečné práce. Práce byla 
pravidelně konzultována s vedoucím. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka vhodně propojila znalosti získané při studiu a z odborné literatury se znalostmi z praxe.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je psána srozumitelným jazykem a je přehledná. Rozsah práce splňuje požadavky na 
tento typ prací. 

 
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 citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomantka vhodně využila široké škály dostupných zdrojů, a to jak českých tak i zahraničních. Citace 
jsou v pořádku. 

 
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 A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Teoretická část práce definuje a objasňuje základní pojmy v oblasti bankovnictví a inovací.  

Autorka předkládá ucelený seznam faktorů, které působí na úspěch či neúspěch inovací v bankovní sféře. 

Praktická část nejprve představuje vybraný podnik v oblasti bankovnictví. Výzkumná část sestává 
z dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů, následnou analýzou byly ověřeny stanovené hypotézy. 

 

Celkově lze práci označit za zdařilou. Oceňuji zájem studentky o vybrané téma v oblasti bankovnictví, 
které obohatila o poznatky z praxe.  

 

Diplomová práce splňuje stanovené požadavky na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: 

Představte jednotlivé faktory úspěšnosti v oblasti bankovnictví. Na základě Vaší analýzy shrňte návrhy na 
řešení nedostatků, které jste v průběhu výzkumu zjistila. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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