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(1 nej|epší'
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší'N.ne|ze hodnotit)
A) Definoviínícílůpráce
B) Metodick1.'postup \}praco\'áníprace
C) Teoretickj. záHal prárce(rešeršničás0
D) Členěnípnice (do kapirol. podkapitol. odstavců)
E) Jaz1.kol'ézpracováni pníce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracor'ánípráce
G) Přesnost formulaci a práce s odbomý'mjazykem
H) Pnice s odbomou literaturou(normy. citace)
I) Pnice se zahraničníliteraturou,úroveňsouhmu v cizim jazyce
a pníces informacemi
o Celkorý postup řeŠení
K) Závéry práce ajejich formulace
L) Splněnícílůpníce
M) odbomý přínos pníce(pro teorii, pro praxi)
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Do Portá|u ZČIJ by| zadaný tento výsledek kontroly p|agiátorsfvíl:
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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2
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zdůvodněnínavrhovanéhok|asiÍikačního
Stručné
stupně:3
Diplomovápráceje Zaměřenaaktuálnítéma:Měřenía řízenívýkonostive společnosti
DIOSS
NÝŘANY a. s. Teoretickéa pťaktické
výstupydiplomovéprácejsou na výboméurovni.Diplomatka
prokiva|aschopnosta dovednostaplikovatteoretické
pozrratkyna prakticképroblémypodnikové
praxe.Při zpracovríní
teoretické
částiprovedlaarn|ýn4hodnocení
a komparacitradičních
a
pokočilýchmetodměřenía řízenívýkonnosti.Na základěvýsledkůpraktickéčástipraceťormulovala
pro oblastměřenía řízenívýkonnostive vybranémpodnikua postupové
ávěrečnádoporučení
kroky
k zavedenísystému
měření,hodnocenía řízeníqíkonostive společnosti
DIoSS NÝŘaNY a. s'
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otán|<ya připomínky k b|ižšímu
lysvěttenípři obhajoběa:
1.'Posuďteýznam a důvodyzavedenínefinančních
ukazelůdo systémuměřenía ňzenípodnikové
výkonnosti.
2. Uveďte stručně
historickýpřehleda vývoj metoda násÍojůměřeni aÍízeniqikonnosti
v celosvětovém
kontextu.

V Plzni,dne06.01.201ó

Podpishodnotirele

Metodicképozrárnky:
' omŤ

vÝďedekkontrolyplagiátolství,
kteryjste zadayado PortáluZČU a odůVodněte
nÍŽepři odůrodrÚrí
k|a5ifikačního
sfuDně.
2
Kliknutímna pole rybertepofudovanýkvalifikační
stupeň'
, stručně
zdůvodněte
navrhovanýk|asifikační
sfupeň.
od.ůvodnění
zpracu-1te
v rozsahu5 . l0 věr
.
otázt<ya připomínlcyk blixímu lysvětlení při obhajobě_ dve az tn oraxy.
Posudek oderzdejte oboustranněVytištěnýna sekretariátKFU, FEK ZČU
do rermínustanovenélrokďedrou (viz strán|q/
katedry).Posudekmusíb]y't
opatřenv]astnoručním
podpisemmodře G|rorozezná|ni
onginďu).

