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PRACE
Akademickf rok 201612017

Jméno studenta:

Stanislav Šlehofer

Studij ní oborl zaměŤení:

Systémy projektového Íizení

Téma bakaláŤsképráce:

Produktové a procesní inovace

Hodnotitel - vedoucí práce:

doc. Ing. JiŤí Vace\ Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší'N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílťrpráce
B) Metodick;i postup'vypracování práce
C) Teoretick;i zékladpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět' gramatika)
F) Formálni zpracovéníptáce
G) PŤesnostformulací a ptáce s odbornym jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, riroveř souhrnu v cizím jazyce
a práce s informacemi
J) Celkoqf postup Ťešení
jejich
ptáce
formulace
K) Závěry
a
L) Splnění cílri práce
M) odborny pŤínosptáce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
problematiky práce
o) PŤístupautora k Ťešení
P) Celkoqi dojem zpráce
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Do Port áiu ZČU byl zaďan;f tento vysledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno . podezšeláshoda

Navrhuj i klasifi kovat bakalaŤskoupráci klasifikačnímstupněm:2

velmi dobŤe

Stručnézdrivodnění navrhovanéhoklasifikačníhostupně:,
V teoretickéčástijsou první 3 kapitoly za|oženyna rešeršíchdostupnjch zdroj vztahujícíchse
k teorii inovací,4. kapitola shmujeněkterézdroje pro financováníinovací.
popisem firmy, se kterou autor spolupracoval.Následuje popis inovace produktu
Praktická částzačírrií
- sloupu ocelovékonstrukce- a inovace pŤíslušného
vlrobního procesu.Je vyčíslenarlsporavyrobního
po
provedení
inovací
vfchozím
časua energie
ve srovniínís
stavem.V dalšíchkapitolách je uveden
rozpočetprojektu a ana za rizrk a v závěrujsou popsány ekonomickédopadyprojektu'
PŤínosempráce je jeji itz*Á propojenost s praktickou realizac| projekto' slabšístránkouje poněkud
nepŤehledné
shmutív}sledku.
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otázky a pŤipomínkyk bližšímuvysvětlenípŤiobhajoběa:
Ýfzkumnríčinnostve spolupráciopraven Telě a VUT Brno. Podle
l. ProjektuinovacípÍeďcház-eh
zikonao daníchzpÍijmuje moŤrédariovézv.jhodněníinvesticpro vyzkurn a vjvoj. Proě nebyla
uplatněnamožnostodpoětuna VaV od základudaněa co by bylo tŤebaučinitprojejíuplatnění?

V Plzd, dne 16.5.2017

dpis hodnotit'ele

Metodícképoarámky:
')Kliknutímna pole vybertepoŽadovanjkvalifikačnístupeĎ.
2)Stručnězdrivodnětenavrhovanj klasiťrkační
sfupeř, odrivodněnízpracujtev rozsďtu 5 . 10 vět.
3)otaacya pŤipomínlry
k bližšímu
vysvětlenípŤiobhajobě_ dvěažfii otázlcy.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannftisk) nejpozději do 16. 5.2017
spolu s pracína sekretariátKPM.
tisk) nejpozději do 22.2.2017
Posudekna BP odevzdejteve dvou originá|níchvyhotoveních(oboustrann;f
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíb;it opaťenvlastnoručnímpodpisem modŤe(prorozezrfuiíoriginálu).

