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AkademickÝrok 2012/2013
Jméno studenta:

Bc. Veronika Hošková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management / Mgmt podniku

Téma diplomové práce:

Tvorba a implementace strategického plánu vybrané
neziskovéorganizace

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Jarmila lrcingová' Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovaní cílůpráce
B) Metodický postup vypracoviínípráce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráee(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovémípráce(skladba vět, gramďika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací aptáce s odbomým jazykem
IT) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cízimjazyce
J) Celkoý postup řešeníaptáce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
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Do Portálu zČa nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - není plagiát
Posouzen - podezŤe|áshoda
Posouzen -jeplagiát
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Nawhuj i klasifikovat diplomovou práci klasiÍikačnímstupněm:2

velmi dobře

Stručnézdůvodnění navrhovanóho klasifikačního stupně:,
Studentka zptacovává formulaci a implementaci strategického plánu v neziskové organízaci
Dobromysl, o. p. s. Většina neziskových organizacív Českérepublice se strategickým řízením příliš
nezabývá a nemá tudížpro ně k dispozici podklady, z tohoto důvodubylo pro studentku velmi obtižné
stanovit orgarizacíjednotlivé strategicképlány. Studentka nicméně dobře provedla analýzu prostředí
avymezi|a finančníplán organizace s ohledem narŮzné druhy její činnosti.Střednědobý plan rozvedla
i do krátkodobých cílůve fází imp|ementace.Slabšíěást práce představují kapitoly, kterése zabývaJi
analýzou rizik (nedostatečnépromítnutírizikových faktoru do scénářů)a analýzou přínosů a nakladů.
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I přes dílěínedostatky Ize diplomovou práci použitv praxi, přičemŽumoŽní danéorganízacizamyslet
se nad svým střednědobým qfizojem vč.možnostívyužitinástrojůstrategickéhoplánování.
Vzhledem k výše uvedeným skuteěnostemdoporučujidiplomovou práci sfudentky Veroniky Hoškové
k obhajobě před státníkomisí.

otáz|<y a připomínlry k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:
1. Projeví Se případné stěhování chrtáněné dílny do nových prostor v orgatizační struktuře
organizace?
2. U ana|ýzy přínosůa nakladů uvádíte v tabulce č. 35 pouze přínosy' které vychéui z pŤíjmi. Lze
i některénepeněŽnípřínosy finančněvyjádřit? Jakým způsobemby mohly b1t oceněny?

V Plzni, dne 14.května2013
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Podpi/hodnotitele

Metodicképomámky:
1 Omačte
kteý jste zada|ladoPortáluzČu aodůvodněte
nížepři odůvodnění
ýsledek kontrolyplagiátorství,
stupně.
^klasifikačního
" Kliknutím na pole vybertepožadovanýkvaliťrkační
stupeň.
' Stručnězdůvodnětenawhovanýklasifrkačnístupeň,odůvodněnízpracljte v rozsahu 5 - l0 vět.
o otazky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvě aŽtři otázky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozemáníoriginálu).

