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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce   x   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   

Hloubka provedené analýzy  x   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  x   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   

Formulování vlastních názorů diplomantem  x   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   

Stylistická úroveň práce  x   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
Mohla by autorka vyjmenovat některé naléhavé problémy podnikové ekonomiky, které 
by si zasloužily pozornost teoretické mikroekonomie? 
Lze detekovat důvody případné fragmentace ve zkoumání společné problematiky?  
 
Práci doporučuji k obhajobě.   
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře. 
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Předmětem zkoumání diplomové práce je posouzení zohledňování závěrů teoretické mikroekonomie 
vědním oborem podniková ekonomika, zároveň je ověřena i opačná vazba – reflexe aktuálních 
problémů podnikové ekonomiky mikroekonomií zahrnující jejich teoretickou analýzu. Autorka si pro 
účely práce vhodně zvolila strukturu práce – nejprve je zmíněna geneze vědních oborů teoretické 
ekonomie a podnikové ekonomiky, detekovány jsou vzájemné interakce společné zkoumané 
problematiky, následně je pozornost věnována absorpci poznatků mikroekonomické teorie podnikovou 
ekonomikou. Autorka prokázala schopnost samostudia a prezentace alternativních modelů firmy 
(jedná se o pokročilejší problematiku nad rámec magisterských předmětů), prezentace vzájemných 
mezioborových vazeb by mohla být ale subtilnější. Tento nedostatek pak determinoval i samotnou 
syntézu závěrů diplomové práce.  
 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, autorka prokázala schopnost 
pracovat s literaturou. Práce má stanovenu správnou logickou strukturu s ohledem na splnění cíle 
práce včetně formulace výzkumných otázek a jejich zodpovězení, stylizace teze a její vyhodnocení, 
zahrnuje teoretický rozbor problematiky.  
 


