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Hodnotitel - vedoucí rof.Ing. Lilia Dvořákováo CSc.

Kritéria hodnocení:. ^ (1 nejlepší, 4 nejhoršío N-nelze hodnotit)A) Definovríní cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapitol' odst4vců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramaíika)
F) Formál ní zptacování práce
G) Přesnost formulací aprétce s odborným jazykem
}I) Práce s odbornou literaturou (normy, ciiacě;
D Práce se zahraniční literatrrrou, úroveň souhrnu v cizim jazyce
J) Celkovy postup řešeru apráce s informacemi
K) Závěty práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce u kut.drou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkor.y dojem zpráce

Do PortáIu zČu uytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuj i klasifikovat diplomovou práci klasifi kačním stupněm : 
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výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně : 
3

Diplomová práce přináší aktuální pohled na měření, hodnocení aŤízeníýkonnosti ýrobního podnikuz pohledu nákladů' produktivity a kvality. Cíle ptáci;e byly fundově splněíy. Výsledky praktické částiprace prokazují ýbornou orientaci a dovednosi autorky áiplomové ptáce'analyzovata zhodnotit data ainformace v oblasti planování aŤízenínríkladů, monitoringu ařizeruproduktivity prácea kvality.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

1. Vysvětlete výpočet ukazatele produkÍivity práce zpřidané hodnoty věetně způsobu ýpočtu přidané
hodnoty ve vybraném podniku.
2. Posuďte výši ukazatele pro plánování kvality - maximální míra chybovosti - kvóta 0,25 oÁ.
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OPIS SOUHLASI
S ORIGINALEIVI

Metodické pozrrámky:

1 označte ýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zaďalla do Portálu zČu aodůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyber1e požadovaný kvaliťrkační stupeň.

'Stručně zdůvodněte nawhovanýklasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte vrozsahu 5 - l0 vět.
o Cxar*y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě _ dvě až tři otázJq.

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný na sekretariát KFU, FEK zČu ao termínu stanoveného katedrou (viz stranky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozercÉní originálu).


