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E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
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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 
 
Autorka analyzuje projekt zavedení produktu firmy SOMAX na slovenský trh. Rešeršní část je 
standardní, přínosem je shrnutí přístupů PMI a PRINCE2 k PM (ale v praktické části není jasné, 
kterému dává autorka přednost). Protože pro projekt nebyly podrobně zpracovány projektové plány, 
pokusila se autorka tyto plány zpětně vypracovat jako návod k použití v dalších projektech firmy. 
Analyzovala základní finančmí ukazatele a použila matice IFE a EFE k doporučení nejvhodnějšího 
způsobu vstupu na zahraniční  trh. 
Závěr práce je až příliš strohý, není explicitně konstatováno splnění cílů práce. 
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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). 
 

 

 
Při kontrole plagiátorství nebyly nalezeny žádné podezřelé shody. 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře -“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1. Na str. 54 konstatujete, že doba hrazení závazků klesá a jejich obrat roste, ale i  doba uhrazení 
pohledávek klesá a jejich obrat se zvyšuje. Jaký je kombinovaný efekt na tok hotovosti? 
2.  Jaký je názor firmy na vaše doporučení? Uvažuje firma o zavedení některého z vašich návrhů? 
            
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 2.5.2019        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


