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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená diplomová práce splnila zadání. Diplomantka se při řešení své práce zaměřila kromě 

standardně používaných ukazatelů výkonnosti na aspekty sociální a environmentální výkonnosti, které 

se snažila podchytit navrženým souborem měřitelných indikátorů. Rešeršní část je přiměřeného 

rozsahu, přináší shrnutí známých poznatků z měření a hodnocení ekonomické výkonnosti. Je škoda a i 

nedostatek, že v práci nejsou zmíněny moderní metody hodnocení výkonnosti Value Based 

Management. Naopak v souladu se zadáním se práce zabývá současnými aspekty sociální a 

environmentální výkonnosti. Praktická část aplikuje teoretická východiska v prostředí konkrétního 

podniku. Především při vymezování metrik v oblasti sociální a environmentální výkonnosti bylo 

zapotřebí pracovat i tzv. "měkkými" metrikami, což práce částečně zahrnuje. Celkově v diplomové 



  

     FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra KFU                                

 

 

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. 

 

práci převládají analytické činnosti, návrhy a opatření pro posílení udržitelné výkonnosti nebyly 

rozpracovány do hlubších východisek, které by mohly být pro podnik inspirativní. Diplomantka 

prokázala, že je schopna aplikovat nabyté znalosti do praxe. Formální vypracování kvalifikační práce 

odpovídá pracem této úrovně a zaměření. Na základě výše uvedeného doporučuji obhajobu 

dipůlomové práce Bc. Jany Šedové před státní komisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Je sledování společenské a environmentální výkonnosti součástí tvorby strategie podniku? Pokud 

ne, navrhněte možné začlenění těchto složek výkonnosti do struktury manažerského řízení včetně 

nástrojů pro controlling.             

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 29. května 2020        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra KFU                                

 

 

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. 

 

 

 

 

 


