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HODNOCENÍ   DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Bc. Tomáš Holý 

Studijní obor/zaměření:  Systémy projektového řízení 

Téma diplomové práce:  Stanovení hodnoty firmy na základě jejího 

strategického plánu rozvoje  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Petr Čížek, M.A., Ph.D. 

Podnik – firma:  ZPA Industry a.s. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Hodnocená diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybraného podniku na základě jejího 

strategického plánu rozvoje. Práce je svým zaměřením velmi praktického charakteru. V práci je 

relativně málo teoretické rešerše, které ovšem autor více než bohatě nahrazuje praktickými analýzami. 

Z pohledu praktické části je práce kvalitní kromě části zabývající se hodnocením podniku, které zcela 

chybí. Co lze vytknout je místy slabší formální úprava práce (neočíslované vzorce, nadpisy tabulky, 

tabulka rozdělena do dvou stránek, čí devátá kapitola, která má pouze nadpis). Dalším nedostatkem je 

relativně slabý závěr a absence relevantních celkových doporučení.  

Celkově nicméně hodnotím za velmi dobře. 
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Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Jak byste celkově zhodnotil situaci podniku? Jaké jsou hlavní budoucí výzvy a hrozby pro 

podnik?   

2) Jaké doporučení byste zvolenému podniku poskytl? 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 16.5.2019        Podpis hodnotitele  
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