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Nové trendy v měření a řízení výkonnosti firem
Cílem práce je provést identifikaci současných trendů v oblasti řízení a
měření výkonnosti, a to na základě rešerše literatury, nejnovějších
výzkumných studií a analýzy ve vybraných českých firmách.
Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

náročnost tématu na
nadprůměrná
X

teoretické znalosti
praktické zkušenosti
podkladové materiály (vstupní data) a jejich
zpracování

podprůměrná

X
X

kritéria hodnocení práce
stupeň splnění cíle práce
samostatnost při zpracování tématu
logická stavba práce
práce s českou literaturou včetně citací
práce se zahraniční literaturou včetně citací
adekvátnost použitých metod
hloubka provedené analýzy
stupeň realizovatelnosti řešení
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)
stylistická úroveň
nároky DP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy ...
použití analýz, matem. statistických a jiných
metod, komparací apod.
využitelnost námětů, návrhů a doporučení
k řešení problému
obsah a relevantnost příloh v textu či příl.
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.)

úroveň
průměrná

nadprůměrná
X
X
X
X
X

průměrná

úroveň
podprůměrná

nelze hodnotit

X
X
X
X
X
vysoké

průměrné

nižší

nejsou

přiměřené

částečné

absentuje

částečná

nižší

nevyužitelnost

funkční

méně funkční

neuspokojivé

X
ve velké míře

X
ve větší míře

X
vysoce funkční

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

X
x

Připomínky a otázky k obhajobě:
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem nových trendů v oblasti měření a řízení
výkonnosti. Teoretická východiska týkající se řízení výkonnosti podniku jsou zpracována
pomocí dostatečné rešerše české i zahraniční literatury. Nové trendy jsou nejprve
identifikovány na základě výzkumných studií a poté je zhodnoceno jejich využití ve
vybraných podnicích, přičemž hlavní důraz je kladen na analýzu efektivního zavedení
systému řízení výkonnosti. Poté je provedeno shrnutí získaných výsledků, komparace mezi
oběma podniky a navržena doporučení pro zlepšení současného stavu. K obhajobě navrhuji
následující otázky:
1. Jak se trend udržitelnosti konkrétně projevuje v oblasti měření výkonnosti?
2. Podniku FCC doporučujete využívání ukazatele angažovanost zaměstnanců. Jakým
konkrétním měřítkem byste ve zvolené firmě tuto oblast zmapovala?

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:
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