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Akademickýrok 2014120|5

Jméno studenta:

Bc. JaroslavaYrza|ová

Studij ní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management / Mgmt podniku

Téma diplomovépráce:

Ana|ýza výko nnosti strate gického p lánu organizace

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Jarmila lrcingová' Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,
N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovánícílůpráce
B) Metodický postupvypracovániptáce
část)
C) Teoretickýzák|adpráce(rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol,podkapitol'odstavců)
E) Jazykovézpracovánípráce (skladbavět, gramatika)
F) Formálnízpracovánípráce
a práce s odbornýmjazykem
G) Přesnostťormulací
H) Práce s odbornouliteraturou(normy,citace)
literaturou,úroveňsouhrnuv cizímjazyce
D Práce se zahraniční
J) Celkornýpostupřešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odbomý přínospráce (pro teorii' pro praxi)
N) Spolupráceautoras vedoucímprácea katedrou
o) Přístupautorak řešeníproblematikypráce
P) Celkovýdojemzpráce
Do Portálu zČv aylzadaný tentovýsledekkontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno- podezřeláshoda
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Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci klasifi kačnímstupněm:
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Studentka ve své diplomové práci zptacovává téma ana|ýzy výkonnosti strategickéhoplrínuve firmě
DIOSS Nýřany, a.s. Uvedená práce odpovídá zásadám, kteréjsou uvedenév zadéni,nicméněněkteré
částimohly byt více rozpracovány. Některé ěásti nejsou příliš dobře provinény, zěehož pramenídílčí
nepřesnosti. Na diplomové práci se negativně projevilo, že ji studentka vytvářela s příliš malým
časovýmpředstihem před odevzdríním.
Diplomová práce vykazuje 5 % shodu s jinou prací na podobnétéma,ale shoda je spíševe struktuře
anénvutabulek. Dílčímproblémemse jeví většípodobnost v úvoduu uvedených prací.
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Vzhledemk vyšeuveden;ým
skutečnostem
doporučujidiplomovoupráei studentkyJaroslavyYrua|ové
k obhajoběpřed státníkomisí.

otán|<ya připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajoběa:
1. Je nutné provést změny v organizačnístruktuře, případně způsobu motivace v souvislosti
s uvedenýmstrategickýmzámérem?
Pokud ano,nawhnětejejich podobu.
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V Plzni.dne22.května2015
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Podpilhodnotitele

pomámky:
Metodické
l Ozračter"ýsledekkontrolyplagiátorství,
kteý jste zaďa|ladoPortáluzČv a odůvodněte
nižepÍiodůvodnění
klasifrkačního
stupně.
2Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
3 Stručně
zdůvodněte
nawhovanýklasifikační
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
stupeň,odůvodnění
4 otá7ky a připomínkyk bližšÍmu
vysvětlenípři obhajobě- dvě ažtři otázlcy.
Posudekna DP/ BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannýtisk) nejpozdéjido 22.5. 2015 spolu
s pracína sekretariátKPM.
podpisem modře (prorozezráníoriginálu).
Posudekmusi bý opatřenv|astnoručním

