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Studijní obor/zaměření:  Management obchodních činností 

Téma bakalářské práce:  Podnikateslká činnsot vybrané firmy 

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Jan Moucha 
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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 zpracovánípráce        

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 je zaměřená na podnikatelskou činnost vybraného podniku. Cíl, který byl 

definován v úvodu, byl splněn. Teoretická část má ne zcela logicky stanovený obsah - např. chybí 

podkapitola týkající se lidských zdrojů. Součástí práce je na zákládě analýz navrhnout opatření. 

Některé návrhy jsou obecnějšího charakteru, mohly být detailněji propracované. Autor se také 

nevyvaroval řadě překlepů, gramatických chyb (např."probíhfá" nebo "elektronický výměna dat"). 

Dále se autorovi vyskytly chyby v tabulkách (č.3-6)  - nejednotné nadpisy. Celkově hodnotím práci 

ještě jako "velmi dobrou".  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Pod Tab. č. 6 (SWOT - hrozby) je uvedeno, že je důležité určit a motivovat klíčové zaměstnance, aby 

neodešli ke konkurenci. Myslíte si že je dostačující motivovat pouze klíčové zaměstnance?  

 

Jakou formou byste firmu propagoval jakožto výrobce a prodejce hotových zdravých jídel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 16.5.2019 

 

 

 

       Podpis hodnotitele  


