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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Jakub Veselý 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D. 

Podnik – firma:  FEK ZČU 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:
1
     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
2
 

 

Student se ve své bakalářské práci zabýval analýzou konkurenceschopnosti v KOVO Děčín s. r. o. 

Nejprve v teoretické části zhodnotil význam zajišťování konkurenceschopnosti a seznámil 

s jednotlivými druhy konkurence. Zároveň představil jednotlivé druhy okolí podniku a možnosti jejich 

analýzy.  V praktické části charakterizoval zvolenou společnost a analyzoval její vnitřní i vnější 

prostředí. Na základě zjištěných informací zpracoval SWOT analýzu a uvedl návrhy na zlepšení 

konkurenceschopnosti podniku. Konečné návrhy byly spíše jen všeobecně stanoveny, nebyly blíže 

propracovány, ani většinou nebyla uvedena jejich finanční náročnost či přínosy. Kvalitu práce 

snižovaly některé následující záležitosti. V textu se vyskytovaly velmi krátké kapitoly, které měly 

někdy jen jednu nebo dvě věty. V textu chyběly odkazy na obrázky a tabulky. Některé obrázky bylo 
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Metodické poznámky: 
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3)Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  

BP nebo DP_příjmení studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

vhodnější zařadit do příloh (viz str. 35 - 36). V některých případech nebyly dodržovány předepsané 

okraje. Často se zde vyskytovaly překlepy, časté gramatické chyby, vynechávání jednotlivých slov 

nebo písmen, opakující se slova a docházelo i k využívání nevhodných pádů. V grafu č. 1 měl být 

znázorněn měnový kurz EUR/CZK v letech 2010 - 2018. Ve skutečnosti graf znázorňoval vývoj 

tohoto kurzu pouze do roku 2017. Některé tabulky byly označovány jako obrázky. Vzhledem k výše 

uvedeným nedostatkům hodnotím práci známkou dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
3
 

 

Uveďte, jak navrhujete zajistit zkrácení splatnosti pohledávek o 40 % (viz str. 55). 

Specifikujte, jak by podle Vás měl vypadat připravený Trainee program. Jak by měl být personálně 

zajištěn? 

Blíže vysvětlete slabou stránku podniku, kterou by měla být "nedostatečná nabídka pracovní síly". ..            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 17. 5. 2019        Podpis hodnotitele  
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