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1-2body sp|něno pouze na úrovni základních požadavků
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3-4body splněno s výraznějšímio ale ne kriticlcými nedostatky
(odpovídá stupni ',D.. 

pod|e ECTS)

5-6bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni ,,C.. podle ECTS)

7-8bodů splněno zcela bez výhrad
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Připomínl{y k práci:
Diplomovou práci hodnotím spíše jako pruměrnou, a to z důvodu ne příliš vypovídající
anďýické části, v níž je sice proveden finanční rozbor zkoumané firmy, nicméně bez vazby
na příslušnou norÍnu ISo a dukladnější ekonomickou interpretaci dosaŽených výsledků, a
popisné projelďové části, která nabízí jen velmi sLruěnou představu o nákladovosti
navrhovaných opatření a zcela opomíjí vyhodnocení rizik projektu.

otázky k obhajobě:
1. V analyické části uvádíte, že ťtrma zaved|a nonnu ISo 9001 na popud svého
nqýznannějšího zěkazníka. Bylo to jediný důvod, proč firma přistoupila k její
implementaci?
2. V projektové částí vyhodnocujete realitu firmy v kontextu noÍmy ISo 14001 pomocí
dotazníkového šetření. Komu bylo dotazníkové šetření adresováno a kolik respondentů se na
něm podílelo? Nejednalo se spíše o strukÍurovaný rozhovor?

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.
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Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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