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FEK zČu

(1 nejtepší'4 nejhorší,N-ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílťrpráce
B) Metodicky posfup v}pracováni práce
C) Teoreticky zékladpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavcti)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F.) Formálni zpracováni práce
G) PŤesnostformulací a práce s odbornlrrnja,yken,
H) Práce s odbornou literafurou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, uroveř souhrnu v cizímjazyce
J) Celkoqi posfup Ťešení
a ptáce s informacemi
K) Závéry ptáce ajejich formulace
L) Splněnícíl práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤístupautora k Ťešení
o) Celkovj' dojem z práce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l
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StručnézdrfivodněnínavrhovanéhoklasiÍikrěního stupně:,
Pnícezahmujerozsáhlou a nadpruměmězpracovanouteoretickoučást,vy.tkrroutlze snadjen uvrídění
kapitol' kterése pak neobjevív praktickéčásti(PBs' PERT' síťovjdiagram).
Praktická částdobňepopisujejednotlivékroky projektu a obsahujevšechnydrileŽitésoučástia plríLrry.
Logickf rrímecby mohl bjt kon}cétnější
zejménau objektivně ověŤitelnfchukazatelrl.Z drivodu
obchodníhotajemsM bohuŽelchybíplálr níkladri - zde bych preferovaljebo uvedeníi za cenu toho, že
nebudejmenována firma"ktenípÍojektrealizuje. ošetňení
některjch rizik by mohlo bÝt drťlkladnější.
Pfus uvedenédrobnévjhrady je jako celek prrícenadpruměrná"dobfu čitelr s minimem pravopisnfch
i typografickfch chyb (str. 26, Ganntťrvvs. Ganttrivďagram) aje znát veká pečlivostpňi zpracování.

M

.

FA[l'$* rÍ$H*Ítttt$

rsxÉ
} zÁpnuo
ffi ffi
*
&
&"

uurvEnzrrv

y FuHl

FAKULTA EKoNoMICKÁ
KPM

otáz|ry a pÍipomíntryk bližšímuvysvětlenípŤi obhajobě:3
kus a uvádítejeho schválení.Kdo ho schvaluje?Vďrledem
1) V projektuvyrábítepnmí,zkušební
firmy. Dávalo by smysl a bylo by
k ěasovérezervěto vypadá,žese tak dějejen uvnitŤdodavatelské
Mohlo by tímdojítk eliminacirizikR2 a R6
aby ho schvalovalpffmo zéil<annk?
realizovatelné,
(špatnědefinovanyprodukt).
2) Na str.48 uvádíte-o^.

SwoT strategie.Kterou bystefirmě doporuěila?

V Plzni, dne 16.květrra20|7

Metodicképoznámlry:
')Kliknutímna pole vybertepožadovan;f
kvalifikačnístupeř.
') stručnězdrivodnětenawhovanj'klasifikačnísfupeř, odrivodnění
4pracujtev rozsahu5 . 10 vět.
3)otáz]q a pŤipomínkyk bližšímuvysvětlenípŤiobhajobě* dvě aŽtŤiotázky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrarrnftisk) nejpozději do 16. 5.20t7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannftisk) nejpozději do 22.5.20t7
spolu s pracína selrretariátKPM.
Posudekmusíbjt opafrenvlastnoručnímpodpisem modŤe(prorozeznánioriginálu).

