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PosUDEK vEDoUcÍHo DIPLoMovÉ PRÁCE

J méno di plomant a. zuzana oppeltová
Název diplomové práce: Aplikace Balanced ScoreCard na řízení internetových spoIečností

Cíl práce: Teoretické vymezení metody Balanced ScoreCard a její aplikace na řízenívybrané

internetové společnosti Hotel.cz, a. s. Nalezení problémových oblastía kritických procesů v dané

společnosti a navržení doporučení na zlepšenítěchto oblastí.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. šárka Holubcová

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace při zoracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení strukturv a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a swlu práce:
Formálníúprava práce (text, tabulky, qrafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

Vaše práce vychází z konkrétních potřeb internetové společnosti Hotel.cz, a. s. Byly nebo budou ýsledky
Vaší práce ve společnosti prezentovány? Hodlá tyto inýsledky a Vaše doporučeníspolečnost využít a
implementovat tak systém řízení podle metody Balanced ScoreCard?

Práci doporučuj, ,}qi*i* k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v'ýborně
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Vdiplomové práci si autorka kladla za cíl nejprve teoreticky vymezit metodu Balanced ScoreCard a
následn-ě.jí aplikovat na českou internetovou-společnost zabyvá;í.i '" poskyLováním služeb v oblasti
ubytování Hotel.cz, a. s.

Diplomová práce zpracovává problematiku, která ve značné míře řeší potřeby praxe. Struktura i rozsah
první poloviny práce napovídají tomu, že autorka danému problému rozumí. ý áruhé polovině práce pak
dokazuje' že je schopna \rto poznatky využít. V závěru práce jsou srozumitelně a jednoduše shrnuý
dosažené rnýsledky. Diplomová práce obsahuje přehledné tabulký a graý, které jsou patřičně a správn!
okomentová ny. K formá l n í strá nce nemá m závažné při pom ín ky

Ve]ice u studentky oceňuji schopnost komunikovat s lidmi z dané společnosti, nashromáždit potřebné
informace a podklady pro Zpracování nosné části diplomové práce a schopnost zorientovat se za
poměrně krátký časouý úsek v organizaci. Velmi pozitivně je nutné hodnotit samostatnost diplomantky
její nápaditost, se kterou hledala řešenívšech problémů, které se při řešení dílčích úkolů zadániobjevily.-

Zadání práce bylo ve všech bodech splněno, práce splňuje
tedy i na uděleníodpovídajícího akademického titulu.

Datum: V Jablonci nad Nisou 23. L.2OLL
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Podpis vedoucího dipIomové práce
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