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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je aplikační, měla analyzovat manažerský styl ve vybrané společnosti a doporučit případné změny. 

 
Splnění zadání nesplněno 
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. 
Zásadním problémem této práce je nejasně definovaný cíl v její úvodní části. Autor v žádné části práce cíl 
nedefinuje tak, aby bylo možné vyhodnotit jeho splnění. V závěru práce shrnuje výsledky následovně: „Táto 
záverečná práca poskytla široký prehľad na tému podnikového managementu z pohľadu riadenia a vedenia ľudí 
a vplyvu manažéra ako osobnosti. Prehľad o klasických prístupoch managementu v porovnaní s tými novodobými 
priblížil, akými zmenami management postupne prechádza v reakcii na novodobý technologický pokrok a potreby 
zákazníka.“ Budeme-li tedy vycházet ze zadání práce, cílem nemělo být poskytnutí přehledu klasických přístupů 
v managementu, ale mělo se jednat o analýzu současného managementu v konkrétní společnosti a navržení 
změn. Práce neobsahuje kvalitní analýzu, ani nenavrhuje konkrétní změny. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi 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. 
Autor práce měl jasnou představu o tom, jak chce předloženou práci zpracovávat. Za velmi pozitivní vnímám 
jeho samostatnost, vlastní úsudek a představu o celkové koncepci práce. 

 
Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití 
podkladů a dat získaných z praxe. 
Práce nemá velkou přidanou hodnotu. Cituje mnoho autorů bez základní publikační rešerše. Praktická část, ve 
které by autor analyzoval manažerský styl vedení a řízení na základě konkrétních dat, rozhovorů atp. v zásadě 
chybí. Praktická část začíná na str. 45 a do str. 47 se věnuje popisu vybrané společnosti na základě obchodního 
rejstříku a výročních zpráv. Str. 47 – 48 je věnována majiteli společnosti, zmiňuje jeho kvality (není zřejmé, na 
základě čeho (data/analýzy/rozhovory) sděluje: „…Václava nie len ako vodcu a manažéra firmy vystihuje 
obdivuhodná vytrvalosť a zápal pre vlastný cieľ.“ Str. 48 – 50 popisuje organizační strukturu vybrané společnosti. 
Informace o společnosti, které autor předkládá, pocházejí z rozhovoru, který učinilo vedení společnosti na 
podporu prodeje. Autor jejich storytelling předkládá jako fakta: „…Postupne si s rastom Vasky management 
uvedomuje dôležitosť pôsobenia na ľudí v podniku. Aktuálne využívajú interné noviny, kde každý mesiac uvádzajú 
novinky z jednotlivých oddelení, čo sa im podarilo a z čoho sa treba poučiť.“ Jak se projevuje uvědomění 
managementu, že je důležité působit na lidi v podniku? Jak s vedením lidí souvisí interní časopis? Zde bychom 
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našli mnoho dalších otázek, na které měl autor předkládané práce najít odpovědi. Na základě rozhovoru, který si 
autor poslechl (autor uvádí „Informácie uvedené v tejto podkapitole, ktorá pojednáva o podnikovej kultúre  
spoločnosti Vasky Trade s.r.o. pochádza z rozhovoru s Václavom Staňkom a Bárou Čápkovou pre  
LMC naHrávky, na ktorý sa odkazuje poznámka 10 pod čiarou na predošlej strane.“) byl předložen návrh 
případných změn kap. 7.4. 
Autor např. navrhuje: „Ďalšou zmenou môže byť rozšírenie výroby do ostatných regiónov tak, aby sa ušetrili  
náklady a hlavne čas na prepravu s prihliadnutím na náklady s novými priestormi, výrobnými  
strojmi, nástrojmi a personálom. Umiestnením výroby do strategických miest sa môže zvýšiť  
atraktivita pre nových zamestnancov, ktorí by inak odradzovala vzdialenosť z domova do práce.“ Na jakém 
základě předkládá autor tento návrh? Z jakých dat čerpal? Jak k tomuto návrh došel? Takto vágní jsou všechna 
doporučení autora. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je velmi dobrá. Přes občasné drobné překlepy si práce drží stejnou úroveň 
v praktické i teoretické části. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Autor práce ignoroval doporučené zdroje literatury v zadání.  V teoretické části se věnoval historii 
managementu, přestože se měl věnovat moderním trendům, kterými se zabýval velmi povrchně. Na druhou 
stranu zbytečně do podrobností rozepisuje techniky lean managementu (např. 5S), ale opomíjí pro práci 
důležitější přístup kaizen. Citace wikipedie je velmi nešťastným krokem. 

 
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. 
Autor práce se nedokázal soustředit na jeden jasný a konkrétní cíl. I když by cílem práce mělo být složení holdu 
majiteli společnosti za jeho úsilí a schopnosti (tak totiž předložená práce působí), musela by být založena na 
kvalitních zdrojích a jejich analýze. Ani pro takový typ práce by nestačily vágní závěry na základě vyslechnuté 
nahrávky pro LMC.   

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Pro obhajobu práce doporučuji autorovi jasně definovat cíl práce, předložit konkrétní data, korektní analýzu a 
závěry. Doporučuji neignorovat doporučené zdroje literatury a provést rešerši zdrojů věnovaným moderním 
trendům v managementu. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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