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Podnik - Íirma:
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(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cíl práce
B) Metodick;f postup vypracování práce
C) Teoreticky základ práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavcti)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovénípráce
G) PŤesnostformulací a ptáce s odbornÝm juykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou' riroveř souhrnu v cizímjazyce
J) Celkovy postup Ťešení
a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílri práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤístupautora k Ťešení
o) Celkoqf dojemzpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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Stručnézdrivodnění navrhovaného ktasiÍikačníhostupně :2
PŤedloženádiplomová práce má za cíl zhodnotit a ana|yzovatstávajícístav procesu Íízenízména
pokusit se jej optimalizovat. Autorka tedy nejprve pŤedstavilaspolečnost,dále v teoretickéěásti
vymezila zménovéÍízenía popsala, jak probíhá ve vybranéspolečnosti.Následně provedla
optimalizaci proces , navrhla novézptisoby Íízenízména vyhodnotila jejich pŤínosy.
Práce je formálně i obsahově navelmi vysoké rovni, aproto hodnotímstupněm ''vyborně''.
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otízlry a pŤipomínkyk bližšímuvysvětlenípňi obhajobě:3
Popištěa vysvětletegraff na obr. 5.2.

P-L-/
V Plzni,dne 17. 5.2017

Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
'kliknutím na pole vybertepožadovan;f
kvalifikačnístupeĚ.
') stručnězdťrvodněte
nawhovanyklasifikačnístupeř, odrivodněnlzpracajtev rozsďru 5 - 10 vět.
3)otázkya pŤipomínky
k bližšímu
vysvětlenípŤiobhajobě- ďvéažtÚiotÁzky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(obousfrann;f
tisk) nejpozději do 16. 5.2017
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrann;f
tisk) nejpozději do 22. 5.2017
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbyt opafienvlastnoručnímpodpisem modŤe(prorozeznáníoriginálu).

