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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)            
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N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     dobře  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzu společnosti Magna Automotive CZ s následným 

návrhem dílčí strategie. Studentka v práci propojuje teoretická východiska s praktickou aplikací. Při 

zpracování teorie studentka vychází z dostatečného množství zdrojů, ale bohužel jsou dílčí části často 

použity z jednoho zdroje a nevyužívá příliš zahraniční literaturu. 

V praktické části jsou jednotlivé nástroje strategické analýzy aplikovány v celku dobře, nicméně se 

objevují dílčí nepřesnosti (např. při zpracování finanční analýzy plánu). V dílčích podkapitolách mohla 

být aplikace vybraných nástrojů detailněji rozpracována, čímž by se rovněž prodloužila délka 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. 

 

  

 

Po formální stránce obsahuje diplomová práce také dílčí nepřesnosti (např. nepřesné rozdělení textu do 

jednotlivých stránek nebo překlepy). 

Diplomová práce nevykazuje z hlediska kontroly plagiátorství žádnou významnou míru podobnosti 

s jinými dokumenty. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci studentky Gabriely 

Kováčikové k obhajobě před státní komisí. 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. V teorii ke kapitole zaměřené na řízení rizik se zmiňujete o maximální a očekávané ztrátě, které 

nicméně nejsou uvedené v praktické aplikaci. Jaká je maximální a očekávaná ztráta daného 

podniku na základě provedené analýzy rizik?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 6. srpna 2020      Podpis hodnotitele  
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