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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a vytvoření nového e-shopu jako inovačního projektu ve firmě 

Makra Didakta s.r.o. 

Jméno autora: Martin Špicl 

Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Procházka, PhD. 

Pracoviště vedoucího práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o obvyklé téma (analýza a návrh na vylepšení, ale navíc spojené s projektem. 

 

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. 

Autor splnil zadání velmi dobře. 

 

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. 
Autor pracoval velmi samostatně, v případě potřeby dobře komunikoval.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Práce je odborně na nadprůměrné úrovni, nejen odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Příprava a provedení metod 

by mohla být přehlednější (minimálně provedeného interview). Co do hloubky zpracování, je práce dobrá, některé metody 

(jejich výsledky) mohly být lépe probrané – ale autor používá více metod velmi dobře. Závěr mohl být lépe propracovaný. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně i jazykově je práce v pořádku. Např. Obrázek 3 mohl být dán tak velký, aby byl lépe čitelný, podobně je to u 

tabulek 8 a 9 a ještě několikrát. Autor přechází mezi já-formou a neosobní formou. Práce má délku i kvalitu nadprůměrné 

práce, až na některé nedostatky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Citace jsou celkem v pořádku, občas autor dá odkaz až po několika odstavcích, když je stejný zdroj – přehlednější by bylo 

opakovat pokaždé – jedná se však o výjimky. Odkazy pod obrázky nejsou podle normy. Na s. 56 a dále jsou odkaz lepší, ale 

© by tam být nemělo. V seznamu chybí minimálně některé elektronické zdroje (obrázků).  
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

 

Práce je povedená, má jen některé nedostatky formálního charakteru, které jí škodí. Délka ale odpovídá celkové 

kvalitě, a nevadí tedy, že některé metody jsou zpracovány stručněji.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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