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BAKALARSKE

"

PRACE
AkademickÝ rok 20|112012

Jméno studenta:

Klára Černá

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Vliv okolí na konkrétní podnik

Hodnotitel - vedoucípráce:

Ing. Veronika Leicherová

(1 nejlepšío
Kritéria hodnocení:
4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
práce
A) Definování cílů
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracoviínípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autoras vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
Do Portálu zČv nylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen. není plagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen - je plagiát
Nawhuji klasifi kovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Studentka se ve svépráci zabývá ana|ýzouvlivu okolí na společnostKrušnohorskéstrojírny
Komořany a. s. Přístup studentky lze hodnotit jako aktivní' ale řadu doporučenía oprav do svépráce
nezahrnula. Studentka si zvolila za nástroje ana|ýzaPESTEL, SWOT a SPACE. AnaIýzu PESTEL
teoreticky vymezuje v první kapitole a prakticky se jí věnuje ažve 3 kapitole bakalářské práce. Naproti
tomu má ana|ýzuSWOT i SPACE vymezenou v samostatnýchkapitolách, kde je uvedena rovněž
praktická aplikace tétoana|ýzy.Slohově je práce zpracována spíšena podpruměrnéurovni. Pozitivně
lze hodnotit řadu grafir a obrázk.i, kterépomáhají pochopit prezentovanouproblematiku.
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Co se týčesamotných analýz,Ize jejich úroveňa praktický přínos pro podnik hodnotit spíše
podpruměrné.Studentka se velmi podrobně věnuje problematice Státníenergetickékoncepce, která
výrazným způsobemovlivňuje fungování vybranéhopodniku, ale chybí zde nějakékonstruktivní
závěry. Závěry všechanalýz jsou na velmi obecnéúrovni bez hlubšíhopropojenína konkrétníěinnosti
podniku. V rámci ana|ýzy SPACE se pouze okrajově věnuje teoretickémuvymezenítétoana|ýzybez
vazby na odbornéliterárnízdroje. Studentka využívápouzejeden zečtyÍfaktoru tétoanalýzy a
ostatnímse vůbecnevěnuje. Výstupem ana|ýzySPACE by mělo b1.tdle studentky doporučenívhodné
varianty strategickéhochování' k čemužvůbecnedošlo.Není možnévýrhnout z kontextu jen ''část''
uvedenéanalýzy. Studentka zde dá|euvádí i něaomý obrázek využiti tohoto nástroje' bohuŽel opět bez
hlubšívazby kpraktické částipráce.V závěrupráce studentkahodnotívýsledkyprovedenýchana|ýza
navrhuje doporučenípro vedenípodniku. Jak jIž bylo uvedeno' jedná se pouze o obecnédoporučení
bez hlubšívazby na činnostpodniku. Práci hodnotímjako podpruměrnou a doporučujik obhajobě.

otázky a připomínky k bližšímurysvětlení při obhajoběa:
1) Jaký vliv na podnik má změna sazby DPH?
2) Podniku doporučujetezatrlěŤitse na obecnéstrojírenství,co všeby mělo takovémutorozhodnutí
pÍedchánet?
3) Analyzovaná společnostmá problémy s hledáním kvalifikovaných pracovníků'co byste podniku
doporučila?
4) Byly Vaše návrhy |trmou akceptovány a budou rea|izovány v praxi?

V Plzni' dne 18. května20|2

frw"Ub"',tl
Podpis hodnotitele

Metodické poznánky:
.
ozračte ýsledek kontroly plagiátorství' kter.ýjste zadaUa do Portálu ZCU a odůvodnětenižepŤiodůvodnění
klasifikačníhostupně.
^
,
Kliknutím na pole vyberte požadovanýkvaliťrkačnístupeň.
,
Stručnězdůvodnětenavrhovanýklasiťrkačnístupeň, odůvodněnízpracujte vrozsahu 5 - l0 vět.
n
oté,zkya připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě - dvě ažlřiotázky.
Posudek na DP odevzdejte nejpozději do 11.5. 20|2 a na BP do 18.5.2012 spolu s pracina sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rczeznžni originálu).

