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Studilníobor/zaměření:

Pod[iková ekonomika a management/ Mgmt podniku

TémaBP/DP:

Přojekt zvyšovánívýkonnosti firmy prostředky
strategickéhořízení

Hodnotitel

Ing. Jařmila Iřcingová, Ph.D.

Podnik

oponent:

firma:

KPM FEK ZČU

(| nejIepší.4
Kdtéria hodnocení:
\-ne|zehodnotil,
nejhorši.
A) Definovánícílůpráce
B) Metodický postupvyrracovánípráce
c) Teore|ickýzáklad práce (rcšeršní
část)
D) Cleněníprácc (do kapitol,podkapitol,odstavců)
E) Jazykovézpracovrání
pÍáce(skladbavět, 8Íamatika)
F) Fonnálnízpracoviíní
práce
G) Přesnostformulacía práce s odbomýmjazykem
H) Prácc s odbonrouljteťaturou
(nomy, citace)
I) Práce se zahraniční
literatulou'úroveňsouhrnuv cizín jazyce
J) Cclkový postupřešenía práce S infomacemi
K) Závěry práce ajejich fom1ulace
L) Sp]něnící]ůpláce
M) odbomýpřínos pťáce(proteorii,pro pra'ri)
N) Přístupautorak řešeníproblematikyprácc
o) Celkový dojemz prácc
Navrhuji klasifikovatBP/DP klasifikačním
sfupněm:I
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velmi dobře

stručnézdůvodněnÍnavřhovanéhoklasifikačÍíhostupně:,
Diplomová pláce studentkyna témazvyšovánívýkonnosti filmy pomocí sha1'egického
řízeníje po
obsahovéstÍáncczpracovánave]mi dobře' Za kvalitnílze označitkapitoly, l(tcÉse zabí'aji tvorbou
finalčníhoplánu a analýzourizik vč'vyhodnoccnívýkonnostijednotliÚch scéniiřů'
Dílčínepřesnosti
se objc\ují pouze v části' kcrá je zaměřena na ana]ýzu prostředí (např' nepicsne vJ.mezení
ekologickýchfaktoÍuv rámci makoprostiedípodniku)'
slabšíčástpředstavujiformá]rríúpravydanédiplomovépráce a přcdevšítncitace odboméliteratury'
Studentka uvádí nepřesnédílčíforrr,rulace'nevyuživá správně interpunkci a nemá v}tvořenou
přehlednou struktulu u některých kapitol' Pokud jde o odbomou litelatunr a citace' tak musím
konstatovat'Že s olrlederrrna rozsú diplomovépráce používástudentkavelmi málo zdrojů(navíc
pouzcjedenzahraniční)
a velkéěástitextujsoutudíŽcitoviínyZjednoho Zdroje.
Vzhledem k r,^ýše
uvedenýmskutečnostem
doporučujidiplomovou pláci studentkyMarie Burianovó
k obhaioběDředstátníkomisí'
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otázky a připomínky k bližšímu
lTsvětlenípň obhajobě:r
1. Pň hodnocenívýkonnostipodniku počítáte
mimo jiné tzv' index IN05 (stl' 51). v čemspočivají
omezenípři použitítohotoindexupro hodnocenídanéhopodniku?
2' v kapitole č. 5 se zmiňujete o fillančnípáce, pomocí kterélze v}počítati tzv' bod finaíčDí
indiference' vnočítejte uvedený bod finančníindiference pro nejpravděpodobtrějŠi
scénái.
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ý Pbni, fute3. záři 2013
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Metoďcké poznárrky:
''KIiknulIm po'e
na
q beíe po.2!dotanykvdIifikďni .fupeň'
, 'oú?ky
'slÍUčně7dú\odné|enaflhovaný|dasifi|J.nIsrupeň.odůlodněnl/pzcuJleýro7.ahu5.l0vé|
d pripomInb k b|i7!|murys\ě||enIph obhajobé dve ď rň o|J'ky
Posudekna DP a BP nejpoději do 3. 9. 2013 spolu s praci na seketariát KPM'
Posudek musí bý opatřen vlastnoruč m podpisen nodře (pro rozeaání odginálu)'

