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Jméno studenta:
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Téma BP/DP:

Podniková ekonomika a management
Vliv okolí na konrétnípodnik

Hodnotitel - oponent:
Podnik - firma:

Ing.Lenka ZAHRADNÍčxovÁ
F.EK ZČU . KPM
t

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovaní cílůpráce
B) Metodický postup vypracoviínípráce
čast)
C) Teoretický základpráce (rešeršní
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénipráce (skladba vět, gramatika)
F.) Formálni zptacov ání práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhmu v cizím jazyce
J) Celkovy postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zptáce
Nawhuji klasifikovat BP/DP klasifikaěním stupněm:l
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasiÍikačníhostupně:2
Hlavním tématembakalářské práce je okolí podniku, studentka se v tomto případě zaněttlana
Krušnohorskéstrojírny Komořany, a. s. Cílpráce byl stanovenjako atalýza a zhodnocenívlivu okolí
na vybranou společnosts důrazemna vnějšíprostředí.Bohužel po přečtenipráce nenímožné
konstatovat,Žeby bylsplněn. Ana|ýzavnějšíhoprostředíby měla zaltrnovat faktory makroprostředía
mezoprostředí(Porteruv model 5 konkurenčníchsil), těm však nenív práci věnoviánprostor. Přísfup
autorky k danéproblematice hodnotím spíšejako povrchní . nástin ana|ýz,kterénejsou dotaŽenédo
úplnéhokonce (SPACE' SWOT). Co se týčeSWOT ana|ýzy,měla by b;ft shrnutímfaktoru extemí a
interní ana|ýzy,v BP není zcela jasnéz ěeho autorka vyvozuje silné a slabéstránky, bez provedené
analýzy vnitřního prostředí.v PESTLE analýze dochazi v případě technologie k ztíměněexterních
faktoru zainteml Autorka se dopouštíněkterých závěri(např. finančnízdravípodniku) bez
předchozíchpodkladů.
Co se týčeformálni a jaz1kovéstránky, v práci se objevují drobnépřeklepy a gramatickéchyby, ne
všechnyobrrízkyjsou jasně ěitelné.
Vzhledem k výšeuvedeným faktůmdoporučujibakalařskou práci k obhajobě s klasifikačnímstupněm
dobře.
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otánky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě:3
V bakalařsképráci posuzujete analyzovanou společnostjako finančnězdtavoa, na základě čeho
vyvozuj ete tento závét?
Z čehojste odvodila silné a slabéstriínkyspolečnosti?

V Plzni,dne18.5.2012
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Podpis hodnotitele

Metodicképozrámky:
t ozračte
ýsledek kontroly plagiátorství,kterýjste zada|/ado Portálu ZČU a odůvodnětenižepři odůvodnění
klasifikačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň'
, Stručně
zdůvodněte
nawhovanýklasifikační
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
stupeň,odůvodnění
o otázky a připomínkyk bliŽšímuvysvětlenípři obhajobě_ ďvéažtři otirky'
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do ||,.5.2012 a na BP do 18.5.2012spolus pracina sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozezniíní
originálu).

