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B - velmi dobře

Závěrečné stanovisko:
 2)

předloženou práci

~0~ měsíců

CELKOVÉ HODNOCENÍ
1)

doporučuji k obhajobě

1) 
viz druhá strana formuláře; 

2) 
doporučuji nebo nedoporučuji k obhajobě; 

3) 
maximálně lze odložit o 36 měsíců

Návrh na odložení zveřejnění:
 3)

CELKOVÝ POČET BODŮ

Souhrnné výsledky (každé kritérium hodnoceno 0 - 10 body):

 1.  Zpracování tématu, soulad se zadáním

 4.  Rozsah a kvalita zpracované literatury, citace

10. Spolupráce s vedoucím práce

 2.  Cíl práce a jeho formulace

 3.  Volba vhodných metod řešení

 8.  Využitelnost výsledků práce v teorii a praxi

 9.  Formální úprava práce, vč. jazykové správnosti

 5.  Logická stavba, struktura a provázanost textu

 6.  Tvůrčí přístup k řešení a jeho originalita

 7.  Splnění cílů práce, kvalita závěrů a doporučení

Vedoucí práce:

Role manažera v logistice

Doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

Posudek vedoucího diplomové práce

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Akademický rok 2017/2018

Autor práce:

Bc. Věra Stopková

Katedra magisterského studia

Název práce:



2

Datum:

body

  0 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80 B - velmi dobře

nad 80

Práce se doporučuje k obhajobě, pokud celkové hodnocení dosáhlo minimálně 41 bodů! 

Cílem práce bylo posoudit požadavky zaměstnavatelů z oblasti logistiky na kompetence, znalosti, 

dovednosti a osobní charakteristiky manažerů.  Diplomantka pracovala po úvodní konzultaci zcela 

samostatně, postupovala podle původního zadání diplomové práce, které se od aktuální verze nijak 

závažně neliší. Pro získání odpovědi na výzkumné  otázky  využila metodu analýzy obsahu inzerátů  a 

realizovala primární výzkum mezi zaměstnavateli, kteří působí v oblasti logistiky. Výběrový soubor 

činil 100 inzerátů a 20 respondentů  - personalistů resp. majitelů firem. Doporučuji, aby při obhajobě 

odpověděla diplomantka na tyto otázky:   1. Z rekapitulace závěrů v tabulce 5.1 vyplývá 11% podíl 

požadavků na vzdělání, v dalším textu je uvedeno, že víc než třetina ( víc než 33% ) zaměstnavetelů 

požaduje VŠ vzdělání.  Vysvětlete postup při zpracování dat v tabulce 5.1 a jejich interpetaci.   2. 

Které ze závěrů analýzy obsahu inzerátů potvrdil primární výzkum realizovaný dotazováním? 3.   

Stručně formulujte odpovědi na výzkumné otázky uvedené v úvodu práce.   

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy:

C - dobře

3.9.2018

A - výborně

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Podpis vedoucího:

D - uspokojivě

známka

F - nevyhověl

E - dostatečně



 

doporučuji k obhajobě

nedoporučuji k obhajobě



jméno a příjmení (s případnými tituly)

úplný název práce

jméno a příjmení (s případnými tituly)

Ohodnoť 0 - 10 body,

zadej pouze číselný údaj.

Spočítá formulář.

Spočítá formulář.

Klikni na F34, rozbal menu a vyber z nabídky

Celé číslo 0 - 36 (v měsících)

Není-li posudek vytištěn oboustranně,

parafuj.



Na nový řádek přejdi pomocí

LevýALT+ENTER.

Pokud je text delší než 30 řádků,

uveď podněty a připomínky

v samostatné příloze (.doc).

Zadané datum se převede

do dlouhého formátu.

Není-li posudek vytištěn oboustranně,

parafuj na 1. listu Závěrečné stanovisko.


