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Jméno studenta:

Bc. Jan Ježek

Studij ní obor l zaměŤení:

Systémy projektového Íízení

Téma diplomové práce:

Projekt implementace strategickéhoprogramu
organizace

Hodnotitel - vedoucí

Ing. Jarmila lrcingová' Ph.D.

(1 nejtepší,4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocenÍ:
A) Definovarrí cílťrpráce
B) Metodic(i postup vypracování práce
C) Teoretick;i zákIad ptáce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
r) Formálni zpracování práce
G) PŤesnostformulací apráce s odbornym jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, riroveř souhrnu v cizím jazyce
J) Celkoqi postup Ťešení
a práce s informacemi
jejich
práce
K) Závéry
a
formulace
L) Splnění cílti práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
problematiky práce
o) PŤístupautora k Ťešení
P) Celkoqi dojem zpráce
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Do Port á u ZČIJ byt zadany tento vysledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno . podezÍeláshoda

X

Navrhuj i klasiťrkovat diplomovou práci klasifikačnímstupněm:2

velmi dobŤe

!

Stručné
zdúvodněnínavrhovanéhok|asiÍikačního
stupně:3
Student se ve své diplomové práci zablvá prob|emankou implementace strategickéhoplánu ve
společnosti Pletiva Dobrj a Urbánek s.r.o. V diplomové práci je provázán teoreticlcj zríklad
s praktickou aplikací,pŤičemž
teorie vychéuiz rcIativnědostatečného
množsM zdrojri.
Ve svédiplomovépráci studentvelmi dobŤeaplikoval jednotlivépostupy z oblasti strategického
Ťízení
i finančníhoplánování. Diplomová práce mrižepŤedstavovatpro ťrrmudobry zárkladpro plánování
dalšíhorozvoje, a to pŤedevším
část,která se věnuje implementaci strategie,kde jsou vypracovány
karty pro jednotlivé strategickéakce. Slabšíčástídiplomovépráce je kapitola zaměŤenána anal]Ízu
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rizik' která již nenídotaženado vypracoviíníjednotlivjch rizikov.ích scénffi. V tétočástise projevila
skuteěnost,Že si student zptacovénidiplomové priíce nepŤesněrozpliínoval a nestihl již ana$zu
dokoněit.
Po formání strráncepráce obsahujedílčínepŤesnosti
v citacíchzdÍoj nebo provrázanosti'
Z hlediska kontroly plagiátorstvípráce nevykazujeádnou qfznamnou podobnosts jinfmi pracemi.
Vďrledem k rn.fšeuvedenjm skuteěnostem doporučuji diplomovou prríci studenta Jana Ježka
k obhajoběpŤedstrítrikomisí.

otázky a pŤipomínkyk bližšímu
vysvětlenípŤiobhajoběa:
1. Jakym zprisobemse hlavnírizikovéfaktorypromítnoudo tvorby scénď ?
2. Uveďte,jak konkrétněvyužgespolečnost
vystupyuvedené
diplomovépráce.
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Metodicképonámky:
')Kliknutímna pole vybertepoŽadovanykvalifikačnístupeř.
2)stručnězdrivodnětenawhovanj klasiťrkační
sfupeĎ,odrivodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
z)otázkya pŤipomínky
k blížšímu
vysvětlenípŤiobhajobě dvě aŽtŤiotázky.
(oboustrann]Í
Posudekna DP odevzdejteve dvouoriginá|ních
vyhotoveních
tisk) nejpozdějido 16.5.2017
spolu Spracína sekretariátKPM.
(oboustrannf
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních
tisk) nejpozdějido 22.2.20|7
spolus pracína sekretariátKPM.
podpisemmodŤe(prorozezrtaní
Posudekmusíbyt opatŤen
vlastnoručním
originálu).

