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F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Diplomová práce se věnuje uplatnění projektového managementu v činnosti poradenské organizace 

s mezinárodní působností. Autorka postupovala podle stanoveného zadání. Poměrně zdařile představila 

na základě hlavně zahraniční literatury vývoj poradenství jako oblast odborné praxe. V hlavních rysech 

ukázala souvislosti projektového managementu s přístupy manažerského a personálního poradenství. 

Analýza projektové praxe v posuzované společnosti využívá metodiku Price 2, ale i dotazníkové 

šetření. Vhodné by bylo důslednější uplatnění analytických postupů a zaměřené posouzení hlavních 

aspektů projektové činnosti v tomto typu organizace. V tomto směru, ale i v oblasti formální a 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

jazykové důslednosti vykazuje práce určité nedostatky. Doporučené hodnocení je tedy velmi dobře, 

diplomovou práci je možno navrhnout k obhajobě před státní zkušební komisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Zhodnoťte alespoň orientačně navržená opatření pomocí analýzy rizik. 

 

Uveďte, nakolik a jakým způsobem Accenture v realizaci poradenských projektů využívá zpětné vazby 

od klientů?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17.5.2019        Podpis hodnotitele  
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