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Jméno studenta:

Bc. Jan Ježek

Studij ní ob or l zaměÍení:

Systémeprojektového Íizení

Téma BP/DP:

Projekt implementace strategického programu
organizace

Hodnotitel - oponent:

Ing. Petra Taušl Procházkováo Ph.D.

Podnik - Íirma:

zČv v P|zni

(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílri práce
B) Metodick;i postup vypracovaní práce
C) Teoretick1i základ práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavc )
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracovéníptáce
G) PŤesnostformulací apráce s odborn;im jazykem
H) Práce s odbornou literafurou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, riroveř souhrnu v cizímjazyce
J) Celkoqi postup Ťešení
a práce s informacemi
K) Závéry práce a jejich formulace
L) Splnění cílri práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
problematiky práce
N) PŤístupautora k Ťešení
o) Celkoqi dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l
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velmi dobňe

Struěnézdrlvodnění navrhovanéhoklasifikačníhostupně:2
plánu vybranéhopodnikatelskéhosubjektu.Pníce
Diplomová práce se zab1iváotrízkoustrategického
postupujev souladuse stanovenjmi zásadami.Je provedenaanalfza prostŤedí,
definovrínystrategické
cfle, zpracovánfinančníplán' analfza rizik' nívrh implementaceplrínua stručněnasťrrěnaoblast
controllingu. Doporučilabych dop|nitrivod práce a neomezitse pouze na popis jednotlivfch kapitol
práce a cílepráce. Jako pozitivnívidím fakt žeje autorosobněve sledovarrém
podniku angažováa
měl tedy pŤístup
k potŤebqfmiďormacím. U kapitoly' která se věnuje viá, oceřuji, Že autorvyjadŤuje
i svrij nrízorna dosavadnívizi podniku. Celkově je v prrícinastíněno7 ďouhodobfch sEategiclcjch
cfltl. Jde o relativně vysokéčíslo'je vidět' žepodnik má mimo jiné v rirnysluexpandovat.Zpracovarrií
ana za prostieď se mi líbí'Je zpracoviítravěcně a jasně a tfká se témafu'Na následnémfinančním
plánu neshledrívrím
v.iraznénedostatky'doporuěilabych upravit vfslednf vfkaz ásku a ztráty do
postuprlzavedení
akturílnípodoby, co se tfká vykazovanfch položek.Samotrf nríwhorganizačních
plrínushmujeautordo karet strategickfch akcí.Zde bych si pŤedstavovala
takto stanoveného
bližší
popis' nikolik pouze shmutído jednotlivjch ''tabulekuvesměsbez dalšíhokomentiíŤe'
Stejnětak u
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kapitoly tykajíci se controllingu a následnéhozávéru.obě kapitoly by bylo možnévíce rozvésta
upravit.
V práci jsou drobnépŤeklepy/špatné
sklořování slov. Takébych doporučilasjednotit osobu' ve které
se práce píše.Na některych místechprvní osoba množnéhočísla'na některych místech3. osoba
jednotnéhočísla,trpn;i rod.
Celkově hodnotímpráci jako kvalitní velmi dobŤe.

otázlry a pfipomínky k bližšínuvysvětlenípŤi obhajobě:3
DokážetepŤibližněvyčíslitpotenciárJní
náklady na vstup novékonkurencena trh?
podniku i s ohledemna rozdělenísoučasného
PŤibližtevícedva největšíkonkurentyz-koumaného
trhu.
Vysvětlete drobnoukorekci strategického
cíle niíkupautomatického
bďícíhostroje.
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Podpis hodnotitele

Metodicképozrámky:
l)Kliknutímna pole vybertepožadovan;f
kvatifrkační
sfupeř.
2)StručnězdrivodnětenavrhovanfklasifikačnísfupeĚ,odrivodnění
zpracujtev rozsahu5 . 10 vět.
3)otazkl a pŤipomínky
k bliŽšímuvysvětlenípŤiobhajobě- dvě ažtÍiotázlq.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrann;f
tisk) nejpozději do 16. 5.20t7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna BP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrann;f
tisk) nejpozději do 22. 5.20t7
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíb;it opatŤen
vlastnoručnímpodpisem modŤe(pro rozezraníoriginalu).

