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přístupů k udržitelné výkonnosti

Hodnotitel _ veeloucí Ing. Pavlína He duková, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce

B) Metcrdický postirp vypracování práce

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)

D) Čieriění práce (do kapitol' podkapitol" odstavcťrt

E) Jaz1,kové zpracovárrí práce (skladba vět, grarlatika)
F) Forrrráiní zpracování práce
G) Přesnost fbrnlulací a práce s odborrrýnr jazykem

FI) Prrice s odboruou literatrtrou (normy. citace)
I) Práce se zalrrarričr_rí 1iteraturou, úror'eli soulrrnu v cizín-r jazyce

J) Celkový postllp řešení a práce s infornracerni
K) Závěry práce a jejicir formulace
L) Splnění cílťr práce
M) oclborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrott

o) PřístLrp alltora k řešení problen-ratik-v práce

P) Celkový doiem zpráce

Do Portálu zČv ns,tzadaný tento výsleclek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posoltzetlo - podezřelá slrclda

N avr'lru.| i k l asi Íjkovat bakalářskou práci klasi Íl kačn í nr stuptrětrr : 

2

Stručné zdůvodněrrí na'rhovaného klasifikačního stupně:]

Bakalářská práce se věnlrje aktuálr'rínrr"r

zernědělský podrrik.

tér-trattt udrŽitelné výkonnosti s aplikací r'ra konkrétrrí

3 4 Ntrnn!nnDNDilDtrnnnnnDnnnnnnTtrXnnn!!ilnnnitnDntrD!ilnDnn

2

tr
n
DÚ
2(l
n
n
nil
n
n
n
n
X
n
n
u

1

X
f:-7
EJ
X
u
NI
IZ__i
Ň_-7

^iV]t/\
Ň-7t\l
n
X
X
X
n
X
ŇZ
LN
X

M
t/ \

n

Práci povaŽu|i za velmi kvalitrrí. nechybíjasně cieÍirrovaný

reŠeršl'rí část včetně prťrběŽnýclr odkazťr r'ra por-rŽité zdroje'

velmi do hloubky.
['ráce je rozsáhlá. přesahuje obsah bakaiářské práce. avšak rreobsahrrje

r.,ěrrLrie clané problerrratice detailrrě, coŽ\ze hodnotit jen pozitivně.

výborně

cíl. ttr'edení rrretodickólro postr:pr'r řešcní-

Praktická část obsahu.ie analýzr"r. ktcré.jclt:

zbytečné pasáŽe,jen se atttorka



FAKULTA EKONOMICKA
Katedra KFU

Práce splnila daný cí1, iak teoretická. tak praktická část jsou přelrledně zpracovány a zře.imé. Že autorka

se prácivěnovala s maximální pečlivostí. Celkově práci hodnotínr kladně, doporučr'rJiji k oblrajobě a

navrhuii kiasifikovat stupněm''výborně''.

ot:izky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Přeclstavte členům zkr"ršební komise soubor klíčových irrdikátorťr udrŽitelné výkonnosti - viz Tabulka č.

2ó v kapitole 8.5 a zdůvodněte volbu těchto ukazatelťr jakoŽto klíčových.

Na základěiakých skutečností či srovnání hodnotíte kladně, Že společnost rná průrněrrré mzdové

náklady z: borj Kč v přepočtu na jednoho zaměstnance a jak hodnotíte velikost příspěvkťt na r'zdělárli

a školení z hlediska sociální výkonnosti?

V Plzrri. dne 30" 8.2016

,l

7qfurhr-/
,i Podpis hodnotitelc

Met,lt-lickc pozItárrtk1 :

I OznaČte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadallado Portálu zČu a odůvodrrěte níŽe přiodůvodnění

klasit'lkaČního stupně.
r Klil<nutínr na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň'
r StruČně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l 0 vět.

, otázky a připorrrínk1'k bliŽŠírnu vysvětlenípři obhajobě _ dvě aŽ tři otázky.

PosLrdek oclevzcle.jte oboustt.anně VytiŠtěný rra sekretariát I(F'U' FEK ZČU do terniínu stanoveného ]<atecirou (r'iz strátllil

kateclry). Posucleli rnusí být opatřerr vlastnoruČním podpiserrr modře (pro rozeznání originálu)'


