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Jméno studenta:
Studij ní ob or l zaměŤení:
Téma bakaláŤsképráce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

Barbora Hablová
Systémy projektového Íizení
obchodní plán podniku s využitím zahraničního
obchodu
Ing. Jaroslav Svoboda

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovarrí cíl práce
B) Metodick;i postup vypracováni práce
část)
C) Teoretick;i základ práce (rešeršní
podkapitol,
odstavc )
D) Členěnípráce (do kapitol,
E) Jazykové zpracovarrípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracovénipráce
G) PŤesnostformulací a práce s odbornym jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zďtraničníliteraturou, riroveĎ souhrnu v cizím jazyce
a práce s informacemi
J) Celkoqi postup Ťešení
jejich
formulace
K) Závěry práce a
L) Splněnícíl práce
M) odborny pŤínospráce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
problematiky ptáce
o) PŤístupautora k Ťešení
P) Celkov;i dojem zpráce
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Do Port áilu ZČU byl zadany tento vfsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno . podeztelá shoda
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2
Navrhuj i klasifikovat bakalaŤskoupráci klasifi kačnímstupněm:

vyborně

n

StručnézdrfivodněnínavrhovanéhoklasiÍikačnihostupně:3
Autorka v vodu svépráce pŤedstavilazíkladnícharakteristikua strukturu obchodníhoplánu. Krátce
popsaladefinici produktu,dúležitostmarketingua prodejnístrategii. Velmi nrízoměpopsalaPorteruv
sil a dáe to, co je obsahemobchodníhoplánu, a to včetrěspecifik v pŤípadě
model konkurenčních
zahraniěníhoobchodu'
V praktickéčástipŤedstavilafirmu CZECHMONT včetněproduktu,se kten.fmchce fimra proniknout
na švjcarskf trh. Na zákldě teoretickéčástipak vytvoŤila SWoT analjzu uvedenéťrrmy včetrrě
jejíholyhodnocení.V teoretickéčástipopsanf Porteruv model pak zpracovďa i pro konkréhípŤípad
soolečnostiCZECHMONT.
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Y závěrečnéčástibakaláŤsképráce pak vytvoŤeníobchodníhoplránu dle zaďénípojala jako projekt.
Tento projekt definovala pomocí logické rámcové matice, která je pŤehlednáa sprálmézpracovaná.
Kladně je možno hodnotit i identifikaci rizik, kÍeréprojekt zpracověníobchodníhoplanu mohou
postihnout a jejich vyhodnocení pomocí metody RIPRAN. Ne zcela pŤehledněse studentcepodďilo
vytvoŤeníGanttova diagramu.
PŤedloženáprácemriŽe b;it pro firmu CZECHMONT návodem, co všeje tŤebabrát v rivahu pŤi
zpracoviní obchodníhoplánu a současnězpracovánítohoto planu definovat jako projekt.
PŤedloženábakaláŤskápráce splnila zadání,a proto ji doporučujik obhajobě.

otrízky a pŤipomínkyk b|ižšínuvysvětlenípĚi obhajoběa:
1. Jakédva Navní vjznamy mí logická rámcová matice?
2. V logickénímcovématici uvádítejako aktivitu 6.1 Vfběr vhodnfch prodejcrla dáváte teto aktivitě
největšíčasovjrozsah 6 tjdn . objasněteproč?

V Plzni. dne

Podpis hodnotitele

Metodicképoarámky:
')Kliknutímna pole vybertepoŽadovan;f
kvalifikačnísfupeř.
') stručnězdrivodnětenawhovan;/klasifikačnístupeĎ,od vodněnízpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
')otázky a pŤipomínky
k btižšímu
vysvětlenípŤiobhajobě_ dvě ažtŤiotázky.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrann;f
tisk) nejpozději do 19. 5. 2016
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekna DP odevzdejteve dvou originálníchvyhotoveních(oboustrannftisk) nejpozději do 26.5. 2016
spolu s pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíb;it opatŤen
vlastnoručnímpodpisem modĚe(prorozezraníoriginálu).

