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Jméno studenta:
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Studij ní obor l zaměŤení:
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Hodnotitel - oponent:
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(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílri práce
B) Metodick1i postup vypracování práce
C) Teoreticky základ.práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zptacování práce
G) PŤesnostformulací apráce s odbornjm jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zallraničníliteraturou, uroveř souhrnu v cizím jazyce
J) Celkovy postup Ťešení
a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílťrpráce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤístupautora k Ťešení
o) Celkovy dojem z práce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l
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Stručné
zd vodněnínavrhovanéhoklasiÍikaěníhostupně:,
práci popisuje inovaci produktu a procesu v'.irobymodelu konstrukce.Práce
Studentve svébakaláŤské
je rozdělena na teoretickou a praktickou část,pŤičemž
pŤizpracováníteorie je použitorelativně malé
jednoho.
množstvízdroj a velkéčástivychéuivždy polve z
větší ěást praktické části je zaměŤenana popis inovace procesu a produktu, a to piedevšímpo
technickéstránce.Ekonomickézhodnoceníje uvedenoažke konci práce, ďe nenízcela dejmá vazba
mezi uveden:Ímicíli podniku a popisovarrouinovací.obecně je nedostatkempráce malá proviízanost
jednotlivfch částí
Vzhledem k v}šeuveden1fmskutečnostem
doporučujibakaláŤskoupráci strrdentaStanislava Slehofera
k obhajoběpŤedstátníkomisí'
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otázky a pÍipomínkyk btižšímu
vysvěttenípňi obhajobě:3
1 . Jak veliká buderisporanakladripŤinavrhované
inovaci v;irobníhoprocesu(str. 43)?
2 . Na str.46 je uvedenrozpoěetnákladri,kter;fobsahujeprostŤedky
zahrnutédo žádostio dotaci.Měl
ještě
jiné
projekt
naklady(napŤ.
osobní,rež|Jni)?
3. Zdtivodněte'pročjsou u ekonomic[fch a neekonomickfch rizik pouŽity ruznéstupnicehodnocení.

V Plzni, dne22. května 20|7
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Podpis4íodnotitele

Metodicképoznámky:
l)Kliknutímna pole vybertepoŽadovanykvalifikačnístupeĎ.
2)Stručnězd vodnětenawhovanyklasifikačnístupeĎ,odrivodněnt
ryracujtev rozsahu5 . l0 vět.
s)otázkya pŤipomírrky
k bližšímu
vysvětlenípŤiobhajobě- ďvě aŽtŤiotázky.
(oboustrann;f
Posudekna DP odevzdejteve dvouoriginálníchvyhotoveních
tisk) nejpozdějido 16.5.20|7
spolus pracína sekretariátKPM.
(oboustrannftisk) nejpozději do 22. 5.20|7
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních
spolus pracína sekretariátKPM.
podpisemmodŤe(prorozemaníoriginálu).
Posudekmusíb;itopatŤen
vlastnoručním

