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FBK zČu

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílri práce
B) Metodic\f posfup Vypracovéni práce
C) Teoreticky zák|ad ilráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
E) Jazykové zpracovénípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracověni práce
G) PŤesnostformulací a práce s odbornym jazykert
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, uroveř souhrnu v cizim jazyce
J) Celkoqi postup Ťešení
a práce s informacemi
K) Závéry práce a jejich formulace
L) Splnění cílri práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤístupautora k Ťešení
o) Celkovy dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačním stupněm:l
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SÚruěnézdťrvodněnínavrhovanéhoklasiÍikačníhostupně:.
Teoretická ěást shmujevšechnypodstatrépojmy k danernuténratu.V praktickéčrísti
mám drobnější
(napŤ.jednotlivéaktivity nejsouďetelně
vlhrady k logickémurámci' ktery by mohl bjt konkrétrější
propojeny se zdroji a časovjmriímcem,kterj je zde pouze souhrnně) ošeťenínalezenfch rizik by
mohlo bjt pečlivější,
s efektivnostíněkterjch návrhri lze polemizovat.
Práce je jinak velmi dobfu čitelnábez vážnéjšich
typografickfch nebo pravopisnfch chyb, neformiílní
uroveř rivodu i závěru zby'tečněsniŽujekvalifu celéprráce.
V porovnáníse zaÁimímzce|achybívypracovaniíorganizačnístrukturaoBS a cash-flow.Vzlrledem
k pŤedmětupnícese nedomníviím
' žejde o zásadnlnedostatkya doporučujitedy k obhajobě.
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otátzlrya pĚipomínkyk btižšímu
vysvětlenípÍi obhajobě:3
1) Jakym zp sobemj steprováděla identifikaci nzika ohodnoceníj ejich pravděpodobnostia dopadu?
2) MužetevícerozvéstqfběrovéÍizeruna pŤepravní
firmu? Jak byla posuzována''kvďita'' a
"spolehlivost"?

V Plzni, dne 15.květrra2017

Metodicképoznrímky:
')Kliknutímna pole vybertepožadovan;f
kvalifikačnístupeĎ.
') stručnězdrivodnětenavrhovanj,klasifikačnísfupeř, odtivodněnízpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
3)otÁzkYa pŤipomÍnky
k bližšÍmu
vysvětlenípŤiobhajobě- ďvéažtriotáeJcy.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannj,tisk)nejpozději do 16. 5.20\7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originrálních
vyhotoveních(oboustrannj,tisk)nejpozději do 22. 5.2017
spblu s pracína selffetariátKPM.
Posudekmusíb1itopatrenvlastnoručnímpodpisem modŤeQrorozeznáníoriginálu).

