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BAKALARSKE

PRACE
AkademickÝrok 2012/20|3

Jméno studenta:

Lucie Trejbalová

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Mgr. Petra Skálová' Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovrínícílůpráce
B) Metodický postup vypracování ptáce
část)
C) Teoretický základ'práce (rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováníptáce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracovánípráce
G) Přesnost formulací apráce s odborn;ýmjazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cízimjazyce
o Celkoqý postup řešeníaptáce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
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Do Portálu zČu nytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen. neníplagiát
Posouzen - podezřelá shoda
Posouzen . je plagiát
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Navrhuj i klasifikovat bakalrířskoupráci klasifi kačnímstupněm:2

ýborně

!

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Autorka se v předloženébakalářské práci zabývaIa anaIýzoukonkurenceschopnosti reklamní
společnostiEURONOVA & PARTNER.S spol' s r. o. Pro zhodnocenípostavenídanéspolečnostina
trhu zpracovala strategickou situačníanalýzu,v nížvyuŽila PESTEL ana|ýzu,Porterovu ana|ýzu
konkurenčníchsil' metodu 4C a vytvořila interní analýzupodniku hodnotícízejménapersonálnía
výsledky následně vylžíIave SWoT analýze,kterájíposlouŽila
finanění situaci podniku. Zjíštěné
k uvedení závéreěnýchdoporučenína zlepšenístávajícípodnikové situace.
Jednotlivé anaIýzybyly vhodně zpracovány. Práce byla doplněna dostatečnýmmnoŽstvímpřehledně

zpracovanýchtabuleka obrázků,kteréspolu s přílohamisloužilyk bliŽšímudokreslenísoučasného

..

#. ry." F
ťffi
..&,$'.
*
*Ť"

Íexui;TÁ
řKfiťt*í#Íe
xÁ
ZeFÁDoČEsfiÉ
Ul{|sřftz|w

FAKULTA EKONOMICKA
KPM

v *3{á&*

ekonomickéhostavu podniku. Cíl práce byl splněn a jednotlivé uvedenénávrhy jsou aplikovatelné
v praxi.

otázky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajoběa:

1/odůvodněteVáš návrh,ktery se týká odvodučástizisku do neúčelového
fondu.
2l Jakýočekávátevývoj hospodrářského
výsledkuv příštích
letechv danémpodniku?Jakéfaktory
mohoupředevším
tentoývoj ovlivnit?

W*
V Plzni,dne15.5.2013

Podpis hodnotitele

Metodicképoznámky:
I označtevýsledekkontrolyplagiátorství,
kteý jste zadal/ado PortáluZČu a odůvodněte
nižepři odůvodnění
klasif,rkačního
stupně.
^
" Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
' Stručně
zdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
o otazky a připomínkyk
bližšÍmu
vysvětlenípři obhajobě _ dvěažiil ott*y '
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozenÁníoriginálu).

