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HODNOCENÍ   DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
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Jméno studenta:  Bc. Anna Němečková 

Studijní obor/zaměření:  Systémy projektového řízení 

Téma diplomové práce:  Formulace strategie podniku v návaznosti na 

strategickou analýzu  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. 

 

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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Studentka ve své diplomové práci zpracovává formulací strategie společnosti Adecco Česká republika, 

která je poskytovatelem HR řešení pro firmy v ČR. Studentka propojuje teoretická východiska s jejich 

následnou praktickou aplikací. Vychází při zpracování teorie z dostatečného množství zdrojů, ale 

mohla více využít i zahraniční zdroje. 

Při formulaci strategie vychází z informací od společnosti včetně její vazby na zahraniční mateřskou 

společnost. Diplomová práce obsahuje analýzu prostředí i do dílčích detailů rozpracovaný finanční 

plán, na který navazuje analýza rizik a tvorba strategických scénářů. Jednotlivé části jsou zpracovány 

velmi dobře, ale mohly být mezi sebou více provázány. 
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Metodické poznámky: 
1 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. 

 

  

 

Diplomová práce vykazuje minimální míru podobnosti s jinými dokumenty, a to pouze ve stejné 

struktuře finančních výkazů. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci studentky Anny Němečkové 

k obhajobě před státní komisí. 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Jakým způsobem ovlivní uvedenou společnost současná situace na trhu práce? Pokuste se vyčíslit 

její dopad na hospodaření společnosti.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 2. 6. 2020      Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


