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v České republice, dále prost ednictvím u zkumu mezi absolventy EF TUL zjistit zájem o spolupráci a
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I. Hodnoceni zpracováni tématu diplomantem:
splnění cíle práce x
VoIba metod a ieiich aplikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
P ehlednost a logická stavba (struktura) práce x
AktuáInost a vhodnost použitVch pramen x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěrr3 práce x
Formulování vlastních názorl3 diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální uprava práce (text, tabulky, grary) x
sty|istická rjroveň práce x
práce s českou l teraturou včetně odkazl3 a citacl x
práce se zahran ční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjád ení minimálně v rozsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cí! ,
využití metod ešení a návrh opat ení včetně formáIní pravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové prácel

1. Ve své diplomové práci analyzujete absolventské systémy na univezitách v České
repubIice. M žete $o systémy lépe charakterizovat (lalantifikovat a kvalifikovat)?
2. Kteď z Vámi popsan ch typ CRM (str.29) navrhujete pro p ípadné vyuŽití pro EF TUL.

Práci doporučuji k obhajobě.
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Diplomantka ve své práci na základě anal zy absolventsk ch systém na ve ejn ch
vysok ch ško!ách a na základě v stup z dotazování absolvent Ekonomické fakulty TU
v Liberci navrhla doporučení, smě ující ke zIepšení komunikace mezi absolventy EF TUL a
Ekonomickou fakultou. Bylo analyzováno 26 česk ch ve ejn ch vysok ch škoI a univerzit (z
pohledu absolventského systému), bylo dotazováno 300 absolvent Ekonomické fakulty
TUL. Cílem dotazování bylo zjistit, zda mají absolventi zájem aktivně se školou
spolupracovat a jaké očekávají informaoe na weborl ch stránkách EF. V stupem diplomové
práce jsou konkrétní doporučení: kontinuální tvorba databáze student , založeni spolku
absolvent EF, rozší ení spolupráce s absolventy, po ádání sraz pro absolventy...
Je možno konstatovat že cíl práce byl spIněn.

Formální prava diplomové práce odpovídá informacím, které byly k dispozici v pr běhu
zpracování závěrcčné práce.
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