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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace vybraných prvků Baťovy soustavy řízení na společnost Příhoda, s.r.o. 
Jméno autora: Bc. Ondřej Šams 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  
Vedoucí práce: Ing. Martin Čásenský, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o velice zajímavé téma. 

 

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. 

Zadání bylo splněno, 
 

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. 
Diplomant byl velice aktivní a na konzultace byl vždy připraven. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor projevil znalost problematiky  Baťovy soustavy řízení. Dále i záležitostí  provozu analyzované společnosti. Jelikož se 
jedná se o rodinný podnik a kde také pracuje, tak rozumí klíčovým postupům v jejím řízení. Vedle nich prokázal i svoje 
teoretické znalosti a schopnost porozumět a použít odborné literatury. Odborné zpracování je na vysoké úrovni. Text je 
vhodně doplněn o grafy, obrázky  a fotografie) použité z podkladů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se objevují některé jazykové chyby. 

 

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. 
Výběr zdrojů je adekvátní zpracovanému tématu a nevidím problém s jejich využitím. 
 

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 zručnost i apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce má po všech stánkách vysokou úroveň. V teoretické části je výborně popsána historie koncernu 
Baťa, práce a podíl bratrů Baťových na jeho rozvoj. Detailně je uveden systém Baťovy soustavy řízení, včetně 
všech jejich prvků a komplexní provázanosti v praxi. V části praktické je návrh zavedení tohoto systému do 
společnosti Příhoda, s.r.o. , což je rodinný podnik a kde sám pracuje. Jedná se o zásahy do všech procesů od 
začátku až do konce. A to nejen přípravy, výroby, ale i odbytu a prodeje. Navržená řešení mají naději na 
praktickou realizaci. 

  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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