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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1

velmi dobře
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4
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Autorka si zvolila jako téma své bakalářské práce Udržitelnost rodinného podniku v konkurenčním
prostředí. V rozsáhlé teoretické části seznámila se základními pojmy z oblasti podnikání, jednotlivými
právními formami podnikání a charakteristikou malých a středních podniků. Dále difinovala rodinné
podnikání a vymezila jeho silné a slabé stránky. Věnovala se také konkurenceschopnosti a vymezení
základních faktorů vnitřního a vnějšího prostředí podniků.
V praktické části charakterizovala zvolený podnik a pokusila se o analýzu jeho konkurenceschopnosti.
Jednalo se spíše o popis současné situace nebo vyjmenování jednotlivých hodnocených faktorů bez
jejich bližšího rozboru. Na základě těchto informací zpracovala SWOT analýzu. V závěru byly
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stanoveny návrhy opatření na posílení konkurenceschopnosti podniku, kde se autorka zaměřila
zejména na oblast reklamy a posoudila ekonomickou efektivitu těchto návrhů.
Teoretická i praktická část práce na sebe logicky navazovaly. Uvedené návrhy na zlepšení současné
situace jsou realizovatelné v praxi. Z obsahového hlediska v práci postrádám hlubší analýzu
jednotlivých popisovaných faktorů. Vyskytují se zde některé chyby a překlepy nebo nedoplněný text
(viz str. 60). Zároveň by měly být vždy využity odkazy v textu na jednotlivé tabulky a obrázky. Není
vhodné textem ihned navazovat na název kapitol (viz str. 25). Některé vytvořené kapitoly byly příliš
krátké či nedostatečně propracované. V kapitole nazvané Faktory řízení a výroby postrádám
jakoukoliv zmínku o řízení podniku. Vzhledem k zaměření podniku by měla být teoretická část více
zaměřena na oblast služeb. U charakteristiky malých a středních podniků chybí zmínka o nutnosti
jejich nezávislosti. V textu jsou nejednotně využity zkratky S.W.O.T. a SWOT analýzy. Autorka by se
měla také vyvarovat umisťování názvů kapitol nebo částí textu na konci stran (viz str. 41).
I přes výše uvedené nedostatky práci hodnotím známkou velmi dobře.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
Zhodnoťte náklady související s pořízením nových kancelářských prostor.
Vysvětlete, proč je současná živnost vnímána jako rodinný podnik.
Vysvětlete a doplňte obsah kapitol 4. 1. 5 a 4. 3. 5.
Uveďte, jaké faktory byste mohla analyzovat u odběratelů a dodavatelů.

V Plzni, dne 30. 1. 2019

Podpis hodnotitele

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).
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