
© Fakulta ekonomicko-správní Posudek oponenta diplomové práce 
Garant formuláře: proděkan pro studium a pedagogickou činnost H1.0104 / F003 / A 

Identifikace záznamu: 
Agenda závěrečných prací  ..................................................................  1 / 2 

N
a

p
o

sl
e
d

y 
vy

tiš
t
ě
n

o
 2

1
.8

.2
0

1
8

 1
1

:5
3 

Posudek oponenta diplomové práce 

Student:  Michaela Beranová 

Název diplomové práce: Analýza manažerských funkcí v podniku 

Vedoucí práce: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA 

Oponent práce: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. 

Pracovní pozice oponenta: Odborný asistent, FES Univerzita Pardubice 

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     

Ostatní připomínky k práci 
Předložená diplomová práce je rozdělena do pěti na sebe navazujících kapitol. Autorka v prvních dvou definuje 
základní pojmy managementu a manažerských funkcí. Třetí kapitola představuje organizaci, kde diplomantka (v 
kapitole čtvrté) provedla analýzu manažerských funkcí. Práce vrcholí v kapitole páté, kde se autorka hodnotí 
jednotlivé funkce a navrhuje možná zlepšení. 
Samotná literární rešerše by mohla být provedena více podrobněji s využitím více literárních zdrojů. Také 
samotná analýza by měla být uskutečněna více do větší hloubky zkoumané problematiky.  Celkově je možné 
konstatovat, že autorka naplnila deklarovaný cíl práce. Z výše zmíněných skutečností doporučuji práci 
k obhajobě a hodnotím ji známkou C. 

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Aplikovala společnost některá doporučení vzniklá ze zpracování diplomové práce? 

 



© Fakulta ekonomicko-správní Posudek oponenta diplomové práce 
Garant formuláře: proděkan pro studium a pedagogickou činnost H1.0104 / F003 / A 

Agenda závěrečných prací 2 / 2 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: C 

V Pardubicích 7.8.2018 

Podpis  ..................................................................  


