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Jméno studenta: Bc. Jaroslav Tyrala     

Studijní obor/zaměření: Podniková ekonomika a management

Téma diplomové práce: Posouzení strategických variant podniku s 
respektováním rizika okolí      

Hodnotitel – oponent: Ing. Václav Svoboda     

Podnik – firma: FEK ZČU v Plzni     

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

Diplomová práce byla zpracována v souladu se zadáním. Autor diplomové práce použil aktuální data. 
Postup řešení je adekvátní danému problému. Diplomová práce je psaná srozumitelně.  Z diplomové 
práce je zřejmé, že se autor danou problematikou zabýval a zná teorii. Rozsah kvalifikační práce byl 
překročen.     
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1) Poskytuje analyzovaná společnost podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy a co to tzv. 
podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy jsou?
2) Na straně 91 je uvedeno, že dodavatelské ceny uhlí od mateřské společnosti jsou nastaveny tržně. 
Na straně 136 se uvádí, že zdražení vstupní suroviny není pravděpodobné vzhledem k faktu, že je 
Elektrárna Tisová, a.s. součástí skupiny Sokolovská uhelná. Jakým způsobem lze nastavovat ceny 
mezi ekonomicky spřízněnými osobami?                

V Plzni, dne  9. ledna 2020 Podpis hodnotitele 

Metodické poznámky:
 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění 
   klasifikačního stupně. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň. 
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 10. 1. 2020.
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru 
 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 
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