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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     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práci. Svým rozsahem stran 

převyšuje doporučený limit. Student prokázal při zpracování dobrou znalost podniku a dokázal aplikovat 

teoretické poznatky do praxe a sestavit životaschopný komunikační plán vybrané společnosti na období 

jednoho roku se všemi jeho náležitostmi. Kvalitu práce snižuje celá řada překlepů, nepřesností, 

gramatických chyb, chyb ve formální úpravě práce. Např. kap. 6.1 říká, že ze situačních analýz je využita 

analýza  "5 C", což neodpovídá následujícím částem práce a naopak byly využity jiné neuvedené 

analýzy. Nepřesně student nakládá rovněž s číselnými údaji - 320.000 Kč označuje jako "necelých půl 

milionu korun" a další, což by budoucí odborník v oblasti podnikové ekonomiky neměl dopustit. Závěr 

bakalářské práce neshrnuje dosažené výsledky, nýbrž duplicitně představuje strukturu práce, jako je 

tomu v úvodu práce. 

Doporučuji do podnikové praxe více preciznosti a opatrnosti. Práci hodnotím studpněm velmi dobře - 

dobře. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Při zpracování matic IFE a EFE byly nastaveny váhy a rozděleny body. Kdo tak učinil a na základě 

čeho? 

2. Kdo je autorem navržené aplikace můj.Zehnder? 
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