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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x1    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

  
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
1V DP je zmíněno, že autorka nemohla vzhledem k platné legislativě oslovit absolventy FES 
Univerzity Pardubice v předpokládaném rozsahu, tento fakt respektuji a přihlížím k němu při 
hodnocení práce.  
 
V DP se objevují drobné gramatické chyby (zejména v interpunkci), kapitola 3 příliš 
nekoresponduje s cílem práce, je pouze doplněním řešené problematiky. Požadavky 
zaměstnavatelů na absolventy jsou popsány pouze na základě převzatého výzkumu, autorka 
vlastní výzkum nerealizovala. Bylo by zajímavé, kdyby provedla alespoň komparaci těchto 
požadavků zaměstnavatelů se sebehodnocením respondentů (viz kap. 2.3).  
Také některé formulace v diplomové práci jsou nepřesné nebo neúplné, což může zkreslovat 
i provedený výzkum (např. hodnocení „nejlepších“ a „nejhorších“ předmětů vyučovaných na 
fakultě uvedených jako odpovědi na otázku 9 bez jakéhokoli zdůvodnění). Pokládám v této 
souvislosti doplňující otázky. 



1. Jaké je slovní vyjádření pro hodnoty škály uvedené na str. 31 (hodnot 2 – 4)? Proč pro 
škálu na str. 54 o hodnotách 1 - 5 formulujete 5 = spíše nespokojen (str. 54)?  

2. Na str. 49 uvádíte: Pro účely této práce bylo použito více metodik vědeckého 
zkoumání. Můžete vysvětlit, jak chápete pojem metodika, a konkretizovat, které jste 
použila? 

3. Některé předměty jsou uvedeny v přílohách 4 i 5, jsou tedy hodnoceny kladně 
i záporně. Vysvětlete, případně opravte jejich zařazení při obhajobě DP.   

4. Podle výsledků dotazníkového šetření dotazovaní hodnotili známkou 2 (tedy velmi 
pozitivně) získané manažerské dovednosti. Vysvětlete, co tento pojem obsahuje.  

 
 
Práce  je  doporučena k obhajobě.  
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