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(1 nejlepší'
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší'N-ne|zehoduotit)
A) Definovránícílůpráce
B) Metodický postuplrypracovánípráce
C) Teoretický základ práce (rešeršní
čásQ
D) cleněnípráce(dokapitol'podkapitol'odstavců)
E) Jazykovézpracov.ínípráce (skladbavět, gŤamatika)
F) Formii]Írízplacoviínípráce
G) Přesnostformulacía práce s odbomýmjazykem
II) Práce s odbomou litelaturou (nomy, citace)
I) PÍácese zďÍaničníliteraturou,úroveňsouhmu v cizímjazyce
o celkoqí posfup řešenía práce s informacemi
K) ZáÝěty púce a jejich formulace
L) splněnícílůpIáce
lo odbomý přínospráce (pro teoÍii,pro pra,Yi)
N) Přístupautola k řešeníproblematikypráce
o) c€ l koÚ dojemz práce
Navrhuji klasifitovat BP/DP klasifikačnímstupněm:l
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stupně:2
střučnézdůvodněnínavrhovanéhok|asifikačního
Diplomová ptáce je z lúediska obsahu zptacovála v cell:u dobře, ale některéčásti nejsou jasně
Fovlizány' Navíc některéskutečnostise objelují ve více kapitolácb bez vzájemných souvislostí.
Analýza externíhoplostředí v některych případech přímo nereflektuje vliv na strategichý záměI
podniku. Finančníplrínv dalšíčástije zpracoviínpouze aglegovan;fonzpůsobem,cožje nedostatečné
předevšímu plánu tržeb.Nejvíce přínosná pro praxi a uplaíněnív podniku je podle méhonrízoru
závěrečnáčástpráce, která obsahuje náwh ukazatelů\"ýkonnosti,jež korespondujíse strategickým
plánempodniku.
doporučujidiplomovou práci sfudentkyhT Ptáěkovék obhajobě
váledem k uved€ným skutečnostem
před stítníkomisí.
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Katedra podnikovéekonornikya manágementu

otázky r připomínky k b|ižšimurYsvětlení při obhajoběl.
1. Na základě aktuálníchodhadůvývoje ekonomi$ cR se pokuste upřesnit vliv jednotlivých
ekonomic\fch ukazatelůna uvedenýpodnikatelskýzíměI.
2. vysvětlete podrobněji, ploč má podnik zápomou položkuzahmujícír€zervní fondy a docbrzí
ke zvyšovánítétopoloŽky pomaleji nežk umazáváníztráty minulých let'
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V Plzni, dne 6. ledna2012

Podpiýhodnotitele

Metodicképozllí!*y:
l Kliknutím na po|e lybeÍe požadovanýkvalifikačnístupeň.
, stručné
klasifikačŤihostupnězpracujtev Íozsahu5 - 10 vět'
zdůvodněnínarŤhovartého
trotázl] a
Připomlnlry k bliŽšímulysvětlení při obhajobě dvě ažři otázlry.
posuaei ná Ďprrp ;devzdejte nejpozději do ó. l. 20t2 spo|u s baka]á}skoďdiplomovou Pra€i na seIoetariátKatedry
podnikovéekonomiky a managenrintq ratutta et<onomickáZČU v přiPadép]z€ňské částifakulty: Husova l l P]zeň
306 14;v případěchebskéčástifakulty: tJradební22 - cheb 350 11 (viz wÝw.fek.zcu'cz).
Posudekmusíbý opařen vlastnoručnim podpisem nodře (pÍorozezrání oÍiginálu).

