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Hodnocení 

(1 – výborné, 4 – nevyhovující) 

1 2 3 4 

TÉMA A CÍLE PRÁCE 

Aktuálnost tématu X   

Náročnost tématu na teoretické znalosti X    

Náročnost tématu na praktické dovednosti X    

Vymezení cílů práce X    

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Adekvátnost použitých metod  X   

Práce s literaturou X    

Hloubka provedené analýzy X    

Logická stavba a struktura práce X    

Vlastní přínos studenta X   

JAZYKOVÁ A FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE 

Jazyková a stylistická úroveň práce X    

Formální úprava a náležitosti práce X    

VÝSLEDKY A PŘÍNOS PRÁCE 

Výstižnost a srozumitelnost závěrů  X    

Splnění stanoveného cíle  X    

Možnost vědeckého využití*     

Možnost praktického využití* X    

* Podle charakteru práce je dostačující, je-li hodnocen pouze jeden z těchto parametrů. 

Celkové posouzení práce: 

Práce splňuje/nesplňuje1 požadavky kladené na kvalifikační práce příslušného typu, a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení práce klasifikačním stupněm výborně – velmi dobře, v závislosti na 

průběhu obhajoby práce 

V Praze dne  

 

...................................................................... 

Prof.Ing.Jana Fibírová, CSc.  

Podrobné hodnocení uvedeno na druhé straně. 

                                                 
1 Nehodící se škrtněte. 



Hlavní přednosti a přínosy práce, náměty k dalšímu rozvoji: 

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré odborné úrovni, a to zejména s ohledem na: 

 konkrétní a promyšlené vymezení cílů práce, včetně formulace otázek k řešení, 

 vnitřně propojenou logickou strukturu práce vycházející z teoretické části, pojaté relativně 

široce a interdisciplinárně, 

 provedenou analýzu propojení řízení společnosti (Philip Morris ČR a.s) s mechanismem 

transformace podnikových cílů na nižší úrovně řízení, včetně konkrétní podoby klíčových 

ukazatelů výkonnosti, jejich motivační účinnosti, 

 v návaznosti na využití manažerského účetnictví a teorie motivace zhodnocení slabých a 

silných stránek současného systému měření výkonnosti vybraných útvarů (výroby a 

údržby) a odměňování jejich zaměstnanců. Vlastní návrh konkrétních opatření na zvýšení 

účinnosti motivace zaměstnanců. 

 

Přínosná je kapitola 7, ve které je zhodnocen systém odměňování ve společnosti PM ČR a.s., 

silné a slabé stránky používaných nástrojů, diplomantkou jsou navrženy konkrétní návrhy na 

zlepšení. 

Inspirujícím námětem diplomantky by pro vyšší zapojení oddělení lidských zdrojů mohlo být 

využití dotazníků, které by umožnily zmapovat, jak jsou podnikové ukazatele výkonnosti a 

jejich následné hodnocení vnímány zaměstnanci. Zda jsou zaměstnanci informováni o 

prioritách podniku, své úloze při jejich dosažení,…. 

 

Připomínky ke způsobu zpracování práce a nedostatky práce 

Zatímco v teoretické části se diplomantce podařilo tvůrčím způsobem zpracovat relativně 

rozsáhlou literární rešeršie do srozumitelného odborného výkladu, přitom 

s interdisciplinárním záběrem (publikací zabývajících se manažerským účetnictvím, 

měřením výkonnosti, řízením lidských zdrojů, teoriemi motivace, významem manažerských 

systémů řízení); odborné úrovni způsobu zpracování vlastního jádra praktické části (kapitola 

5. 4. a 5. 5.) by prospěla důkladnější syntéza. Detailnost popisu existujícího systému měření 

výkonnosti (používaných ukazatelů), systému hodnocení výrobních jednotek a obsluhy je 

spojena i s opakováním uplatňovaných stejných pravidel, což je v interních materiálech 

nezbytné, aby jednotlivé útvary měly stanovena svoje pravidla. Z hlediska charakteristiky 

používaných nástrojů jsou tyto informace duplicitní, „nabobtnávají“ text, a to na úkor jeho 

vypovídací schopnosti.  
 

 

Otázky pro diskuzi: 

1. Jak diplomantka rozumí důvodům změny provedené ve společnosti od 1. 1. 2015 (volná 

citace ze  str.47 “….. byl změněn provozní model, společnost Philip Morris ČR a.s. 

nevlastní materiály pro výrobu, je odměňována za poskytnutou službu přeměny materiálů 

do hotových výrobků formou poplatku za výrobní službu a zároveň nevykazuje exportní 

prodeje“). Jak se takováto změna projeví (- ila) v KPI ukazatelích? 

 

2.  Jaká je základní ekonomická struktura středisek v PM ČR a.s.? Tato otázka je pro diskusi 

při obhajobě položena proto, že na několika místech je v diplomové práci uvedeno bez 

bližšího vysvětlení (formulačně velmi podobně, ne-li shodně): 

 Str.80 ….oddělení Maintenance je tedy řízeno více jako nákladové středisko a jen 

částečně jako středisko výnosové….. 

 Str.83 ….Výroba je řízena jako výnosové středisko, ale i nákladové. Oproti tomu 

oddělení Maintenance je řízeno převážně jako středisko nákladové s menším důrazem 

na výkony…. 



 Str.88 ….Po odpovědnostní linii se v této práci setkáváme s výrobou, která je řízena 

v režimu nákladového a výnosového střediska zároveň pak s podpůrnou jednotkou 

Maintenance, která je v současné chvíli řízena více jako středisko nákladové…. 

 Str.96 …. I přes stejné cíle je však momentálně výrobní jednotka hodnocena jako 

výnosová a nákladová jednotka zároveň, zatímco hodnocení jednotky Maintenance je 

více zaměřeno na hospodárnost při vynakládání nákladů…. 

 

3.  (případná doplňující otázka po zodpovězení otázky 2). Existuje obecně souvislost mezi 

koncipováním ekonomické struktury společnosti, mírou její centralizace, a systémem 

odměňování? (v textu je na několika místech uvedeno, že jsou uplatňovány převážně fixní 

odměny s ročním hodnocením plnění výkonnosti). 

 


