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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 jejích cílů, využití 
metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na 
druhou stranu posudku). 
 

Předložená diplomová práce Bc. Martina Raby se zabývá aktuálním tématem implementace nákladově 

orientovaných (v tomto případě energetických) strategií firem ve vybraném odvětví (zde obchodní – 

potravinové – řetězce).  Práce vhodně propojuje teoretické premisy s vlastními empirickými poznatky, 

které kandidát shromáždil. Práce je zpracována odpovědně, diplomant prováděl pravidelné konzultace 

s vedoucím práce a reflektoval vznesené připomínky.  

Ke zpracování bylo možno využít větší množství zejména zahraniční časopisecké literatury 

k problematice energetických strategií na úrovni firmy i ve zvoleném odvětví. Stejně tak mohly hlouběji 

analyzovány některé poznatky v aplikační části práce. Závěr práce není prost hovorových obratů. 

Drobnou formální připomínku vznáším k číslování kapitol první úrovně členění (v označení kapitoly se za 

číslovkou nečiní tečka) a k červenému seznamu zkratek.  



 

V souhrnu však hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilou a zpracovanou se smyslem pro 

detail.  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 

 
 Jak podle Vás ovlivňuje podíl nákladů na energie na celkových provozních nákladech obchodní 

jednotky zaměření managementu obchodních firem na energetické otázky? 
 

 U které ze zkoumaných technologií byla zaznamenána nejnižší míra využití ve zkoumaných 
prodejnách? Proč? Jaký lze očekávat vývoj do budoucna?  

 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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