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Jméno studenta:

Tereza Horáková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Ana|ýza přínosu (ekonomického,sociálního,
inovačního)metody kaizen ve firmě.

Hodnotitel - oponent:

Mgr. Jana Vacíková

Podnik- firma:

FEK ZČU v Plzni. KPM

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
práce
A) Definování cílů
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zákIadpráce (rešeršní
část)
D) Cleněníptáce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zptacování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
l
Navrhuj i klasifikovat BP/DP klasiťrkačním
stupněm:
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Studentka se ve svéprácí zarněřila na analýzupřínosu metody kaizenve firmě.Práce splnila
předepsanézadání,Práceje rozdělenanateoretickouapraktickou část.V teoretickéčástijevhodně
využitaodborná literatura, práce se opírá o vhodnou metodiku.Formální stránka práce je
akceptovatelná.V textu lze shledat dílčístylistickénedostatky.
Samostatnýmvýstupem bakalařské práce je zpracovénía provedenídotazníkovéhošetření,na jehož
zák|adě byl proveden návrh konkrétníchopatření.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženoudiplomovou práci studentkyk obhajobě
před státníkomisí.
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otáz|<y a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajobě:3
MůŽebý metoda kaizen použitajako nástroj motivace a jakým způsobemlze v podniku metodu
implementovat?

V Plzni, dne20.5.2013

Podpis hodnotitele

/r-t-I

Metodické pomámky:
'/Kliknutím
na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
.J
stručnězdůvodnětenawhovaný klasifikačnístupeň,odůvodněnízpracujte v rozsahu 5 . 10 vět.
3)otáz]q připomínky
a
t utizsi.''u vysvětlení pri oLhajobe - ďvě aŽ |Íi otailq,
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musíbý opatřen v|astnoručním podpisem modře (prorozeznání originálu).

