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HODNOCENI

FAKULTA BKONOMICKA
KPM

DIPLOMOVE

PRACE
Akademický rok fiffiil'''''.ťé'28Ě

Jménostudenta:

Bc. Kateřina Hubálková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management / Management
podniku

Téma BP/DP:

Ana|ýza qýkonnosti strategickéhoplánu organizace

Hodnotitel * oponent:

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Podnik- firma:

FF,KZČU v Plzni. KPM

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší,4nejhorší,N-nelze hodnotit)
A) Definování cílůptáce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|aď práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol' podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět' gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizím jazyce
J) Celkolry postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos ptáce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:1
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného k|asifikačníhostupně:2
Diplomová práce vcelku splnila zadéní,Diplomantkazde prezentuje ana|ýz,avýkonnostistrategického
plánu konkrétnífirmy, která se opírá předevšímo nástroje VBM. Tomuto výstupu byla v práci
věnována největšípozornost a tato kapitola kvalitou převyšuje ostatníobsah díla. ostatní kapitoly
bohuželtétokvality nedosahují.Předevšímu postupůvedoucíchk sestavenístrategického
plánu
rozvoje podniku lze kriticky hodnotit zkratkovitost, která je na škodu celkovému vyzněnídiplomové
práce" Jako příklad lze uvéstinterní ana|ýzuťrrmybez zahrnÍí údajůo její finančníkondici (str.24),
dále opominutí diskuse k plánu pasiv v rozvaze finančníhoplánu - například stanoveníDEK (str. 33),
čipominutí zdůvodněníhranice Risk Appetite při kvalitativním hodnocenímrizikoých faktorů(str.
48). Výstupy z ana|ýzy rizik nejsou konfrontovány se strategickými cí|ia není zřejmé,jak je strategie
flexibilní vůčidopadu potenciálního rizika.
Po formální striáncediplomová práce splňuje niároky kladenéna kvalifikační práce. Naplněním cílů
zadáníptokáza|a diplomantka připravenost aplikovatnab5rtéznalosti v praxi oboru, kteý studovala.
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Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujidiplomovou práci studentky Bc.Kateřiny Hubálkové
k obhajoběpřed státníkomisí.

otázky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě:3
1. Pokuste se vyjádřit pruběh rízikauvažovanéhofinančníhoplánu stupněm celkové páky avysvětlete
relevanci tohoto vyjáření.

V Plzni' dne 11.kvétna2}I2
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Po/pishodnotife

Metodicképoznámky:
'
označte ýsledek kontroly plagiátorství, který jste zaďaUa do Portálu zČu a odůvodněteníŽepři odůvodnění
klasifikačníhoSfupně.
^
2
K|iknutímna po|e vyberte poŽadovanýkvalifikačnístupeň.
,
Stručnězdůvodnětenawhovaný klasifrkačnístupeň,odůvodněnízpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
u
otazky a připomínky k bliŽšímuvysvětlení při obhajobě _ ďvě ažtři otázky.
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 11.5. 20|2 ana BP do 18.5.2012spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáníoriginálu).

