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HoDNoCENÍ DIPLoMovÉ PRÁCE
Akademický r ok 2016 l 2017

Bc. Matěj

Jméno studenta:
Studij ní obor/zaměření

:

Téma diplomové práce:

Podniková ekonomika a management
Ocenění společnosti DARUMA spol. s r.o.

.

Kritéria hodnocení:

A)
B)
C)
D)
E)

MAŠEK

Marie černá, Ph.D.

(1 nejlepšío4 nejhorší, N-nelze hodnotit)

Definování cílůpráce
Metodický postup vypracováni ptáce
Teoretický základpráce (rešeršníčást)
Členěnípráce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
Jazyko v é zpr acov Íni pr áce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odbornyrn jazykem
II) Práce s odbomou literaturou (normy' citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveň souhmu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závéry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČu vytzad,aný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezŤelá shoda
Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasifikačníhostupně:3
Předkládanou práci navrhuji klasifikovat stupněm dobře. S ohledem na stanovené zásady práce byl cíl
práce definován jako relativně široký. obsah práce naplňuje stanovené zásady, kromě zásady
|irto s - Proveďte zhodnocení získaných poznatků a předložte doporučení. Zhodnocení výsledků
provedeno by1o, jedno značnádoporučenívšak předložena nebyla. Vlastní přínos autora tedy spočívá
jeho možného
v prorredeni úkoňůnutných pro získání ocenění sledovaného subjektu pro účely
budoucího prodeje.
Kladně hodnotím |ogickou návaznost teoretické a praktické části práce avyužiti relevantní
(i zahraniční)literatury.
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Formální zpracování se v některých bodecl-r neshoduje
I P-oŽadavky Metodiky pro psaní bakalářských
a diplomoých prací využívanénaFEWZČU v Plzni (dodrzení
formálních iáiežitostípři vkládání
tabulek avzorců,nesprávně uváděné údaje v procentech, nesoulad
členěnítextu a generovaného
obsahu, literatura není abecedně řazena;.-v piaci
.,yrtyrrjí překlepy.
'.
U bodu ''Spolupráce autora s vedoucím práóea katediou';.,uaáiN. Áutor prácikonzultoval,
nikoli však s dostatečným časovým odsiupem od termínu pro odevzd
ání práce.Pokud by tak učinil,
mohlbý na výše uvedené nedostatky nejen upozotněn, aló získal by také
moŽnost včas je odstranit.

otánl<y a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajoběa:
Jaká jsou nejzávažnějšírizika, která ovlivňují podnikatelské
aktivity společnosti Daruma spol. s r.o.?

Jaké důvody vedly k investici provedené v roce 2ol),výstavba
nového nahrávacího studia (s ohledem

na předmět podnikaní společnosti)?

----,,.

YPlzni,dne6. I.2017

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1

Omačte vysledek kontroly plagiátorství, kte4ý jste zadallado Portálu

zČu aodůvodněte niže pŤiodůvodnění

klasifikačníhostupně.
2
Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikačni stupeň, odůvodnění
zpracujtev rozsahu 5 - 10 vět.
a
otávky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě
- dvě aŽir:i itarxy.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU, FEK
zČu do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručnímpodpisem .áor" (pro
rr."rnarí originá1u).

