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Stupen hodnocení podle ECTS
Kritéria hodnocení:
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Nárocnosti tématu práce
X
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Splnení cílu práce X

"
Teoretické cásti práce X
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4
Praktické cásti práce X

(analytická cást) 5
Praktické cásti práce X(rešící cást)

6

Formální Úrovne práce X

Hodnocení v jednotlivých kritériích oznacte znakem X) v príslušné Úrovni.

(Obratte, prosím, list a pokracujte v hodnocení na druhé strane formuláre.)



Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobe:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)

Predložená diplomní práce Bc. Petra Meteli je z pohledu firmy

Funny Sport s.r.o. zpr~cována komplexne a splnuje podmínky zadání

bakalárské prá~e z roku 2004.
Výsledná úroven diplomové práce muže sloužit jako praktický
podklad pro rízení firmy v horizontu strednedobého plánu rozvoje.
I pres specificnost ob~orového zamerení jsou teoretické &
praktické cásti d~plomní práce v souladu s vývojem trhu v'CR,
což svedcí o seriozním prístupu studenta k diplomní práci.
Navíc hodnotíme souhrnné závery diplomní práce pro naši firmu
jako reálný podklad v rozhodovacím procesu, a to v otázce rozširování

cinnosti a výrobní kapacity z malé na strední firmu.
Díky~námetum z bakalárské práce prohloubila naše firma v letech
2004-2007 svuj marketingový program a splnila i plánovaný
nárust rocního obratu výroby. Rovnež i zavedení ISO 900112001
bylo motivováno doporucením z bakalárské práce.
S prihlédnutím. k temto záverum a hodnotícím kritériím navrhuji
výsledný stupen hodnocení B.

Otázka k obhajobe:

Navrhnete rámcové rešení pro rozvoj firmy do 25pracovníku
s realizací behem 2 let.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:

Ve Zlíne dne 11. 05. 2007...............................................

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:

B:'velmi dobre

Stupen klasifikace: A - výborneB - velmi dobreC - dobre.D - uspokojive
E - dostatecne

FX - nedostatecneF-nedostatecne

Pri návrhu klasifikace nedostatecne (FX nebo F), bude práce prijata k obhajobe, pri níž je nezbytná

Úcast vedoucího práce i oponenta.
Pokud student neobhájí práci:

pri hodnocení stupnem FX, doporucuje hodnotitel studentovi obhajobu práce opakovat,
odstraní-Ii vytýkané nedostatky,
pri hodnocení stupnem F, doporucuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu práce na
nove stanovené téma reditelem Ústavu.

o celkovém hodnocení obhajoby práce rozhoduje komise pro SZZ


