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KPM

HODNoCENÍ DIPLoMovÉ PRÁCE
Akademickýrot.ždÍ|!i&.eq13
Jménostudenta:

Bc. Veronika Hošková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

TémaDP:

Tvorba a implementace strategickéhoplánu lybrané
neziskovéorganizace

Hodnotitel - oponent:

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Podnik- firma:

FEK ZČU

Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování ptáce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracováníptáce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zptacování práce
G) Přesnost formulací aptáce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešeníaptáce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zptáce
Navrhuji klasifikovat DP klasifikačnímstupněm:l

12

3 4 N

Xtr!D!

xrn[!
X!TT!
XN!T!

!Xtr!tr
trXT!tr
TXT!N
XT!!N

!x!!tr
!XTtrtr
XTNN!
xEn!!
Xtr!!!
XTtrNT
trXT!N
velmi dobře

Stručnézdůvoďněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Autorka přehledně shrnuje informace o neziskovém sektoru, občasse ale nevyhnula nepřesným
formulacím při přenosu znalostí z podnikatelskéhodo neziskového sektoru (pouŽívanítermínu''firma''
nebo ''podnik'' místo,,organizace''apod.).S někteými tvrzeními(např. str.23 - ''strategiilze definovat
jako detailně zpracovaný plán'' bych si dovolil polemizovat. Není mi jasné tvrzenína str. 62 pŤi
úvahrímo pesimistickém scénáři,kde se uvádí' žeodpisy dlouhodobéhomajetku budou niŽší.
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otázky a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:3
1. Proě v práci uvádíteposlání avizijako interní mateiáI,když jsou zveřejněny na webových
stránkách organizace?
2. V čempodle vás spočívákonkurenčnívýhoda u neziskové organizace?Nebyla by v oblasti
sociálních služebvhodnějšíspolupráce nežkonkurence?
3.Uvažuje Dobromysl o rozšířeníhodpodářskéěinosti s vyuŽitím některých kapacit, kterémá
k dispozici a nejsou plně využity pro hlavní činnost(perličková vana, masáŽeapod. - viz str. 18)?
str.24 - vašeNNo se chce zaněřit na udrŽenístávajícípozíce,ale přitom nabizetstejnéslužnynoqfm
zákaznikttm atd. . nejde tedy o udtženi,ale posílenipozice
str. 56 - riziko 8 - pročvýztannost24?

V Plzni,dne10.5.2013

Podpis hodnotitele

fil"'4

Metodické pozlámky:
.)Kliknutím
na pole vyberte požadovanýkvaliÍikačnístupeň.
.,Stručně
zdůvodnětenawhovaný klasifikačnístupeň,odůvodněnízpracýtev rozsahu 5 - 10 vět.
,otazky a připomínky k bližšíÍn;
vysvětlení při obhajobě - ďvě ůtři otázky.
Posudek na DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozemání originálu).

