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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
K) Závěry práce a jejich formulace               
L) Splnění cílů práce                 
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
N) Přístup autora k řešení problematiky práce              
O) Celkový dojem z práce                
 

 
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Jak naznačuje název práce, práce se zabývá dopady GDPR na české podniky. Teoretická část v 
prvních 3 kapitolách vychází z literární rešerše převážně českých zdrojů. , v kap. 4 a 5 je pak popsáno 
dotazníkové šetření, zaměřené na analýzu dopadů GDPR. Použitý dotazník je uveden v příloze, 
výsledky jsou prezentovány v přehledné grafické formě. 
Byly získány odpovědi od 223 respondentů, převážná většina z veřejného sektoru (státní správa a 
samospráva, škola apod.), necelá třetina respondentů byly obchodní společnosti, OSVČ a družstva. 
Struktura respondentů tedy neodpovídá deklarovanému zaměření práce na podniky. Z tohoto pohledu 
není podle mého názoru vhodné dělení na mikro, malé, střední a velké podniky, pro veřejný sektor tato 
klasifikace není příliš vhodná, prakticky žádná z takových organizací nesplňuje podmínku nezávislosti, 
která je součástí definice MSP. 
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Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 
Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  
do 20. 5. 2019.  
  
Nově:  
Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  
BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 
 

V závěru autorka uvádí doporučení vyplývající s dotazníkového šetření. 
V práci nejsou explicitně definovány cíle práce ani jejich splnění. 
 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně -“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
1.Jak jste vybrala vzorek respondentů, nakolik byl repreuentativní vzhledem k cílovému segmentu 
(podniky)?  
2. Jaká byla návratnost dotazníků, kolik potenciálních respondentů jste oslovili?            
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 10.5.2019        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


