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Jméno diplomanta veronika Baštářová

AnatÝzapodnikóffiTémapráce
Cíl práce Analýza strategie softwarové sp

zlepšení.

vedoucí diplomové práce Zu9IteK broosKv

náročnost tématu na

teoretické zrralosti

podkladové maíeriály (vstupní data) a jeiich

kriteria hodnocení práce úroveň
nadpruměmá pruměrná podprůměrná nelze hodnotitstupeň splnění cíle práce x

logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně ciia ' x
práce se zahraniční literaturou včetně citaci x
adekvátnost použi!y'ch metod
hloubka prove dené analý ry x
stupeň realizovatelnosti řešení x
formální úprava pnlLce (tixtlrary, tatutt' x
stylistická úroveň
nároky DP na podkladové materiálý,
konzultace, pruzkumy,.,

vysoké pruměmé nlzsl ne.|sou
x

P U uLlLl ulaly z, matem, sBtlstlcl(ych a.J tných
metod, komparací apod.

ve velké míře přiměřené částečné absentuie
x

využitelnost nárnětú, návrhů a doporučení
k řešení problému

ve větší míře čil§tečná nižší nevyužitelnost
x

obsah a relevantnost příloh- textuTllEl
části DP (tabulky, gra$, propočty apod,)

vysoce funkúrí funkční méně funkční neuspokoiivé
x

Odpovídaj ící hodnocení jednotlivých hledisek označte:

Připomínky a otázky k obhajobě:

DiPlomant dle mého dobře zptacoyalaktuální pozicispolečnosti AMI praha a.s. na trhu.PORTER je v rámci rozsahu práce dobře a podiobně ipracován avýstižná je i SW9T
analýza, Autorka sPrávně identifikovala potřebu kvalitních lidskýcň zdrojďv oávětví. Mohla
se PříPadně jeŠtě více,z?Těři1 na způsob jejich získáv áni audržeÁí, ul"i iar<to jsou některé její
!árrhv (spolupráce s VŠ) zajímavé a stojí Ža to se jimi zabývat.
Jedinou závaŽnějŠÍ, ale sPÍŠe formální uýt!u, bych měl ke způsobu psaní názvuspolečno$;l.r:,i:ll:
lerý se objevuje v textu ve více rťunýciformách.
Nicméně děkuji tímto autorce zazaJímavé nápady azjištění,kterymi se vedení společnosti.],::l]|:l|:::l]:.:.,]]:,,,,,:
určitě bude zabývat a celou práci doporučuji i oUt u3o"UC.
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Práce je --n€ní doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasiíikační stupeň:
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