h*

fu

.

Bffi,
*
&
Y

FA*ULTA
EK'Í{oH|cxÁ

FAKULTA EKONOMICKA
KPM

uilrYERzrTY
v PlŽtttt

HODNOCBNI

,,Y,'

BAKALARSKE

PRACE
AkademickÝ r ok 2012l 2013

Jméno studenta:

Lukáš Vrba

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Vliv okolí podniku na konkrétní podnik

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Yvona Holečková Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN.ne|ze hodnotit)
Kritória hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce(do kapitol, podkapitol,odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracováni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou' úroveňsouhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splněnícílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkovýdojem zpráce
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Do Portálu zČv vylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníplagiát
Posouzen - podezÍe|áshoda
Posouzen - je plagiát
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2

výborně

tr

j
Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:
Bakalářská práce splnila zadáni v plnémrozsahu. Bakalář postupoval při jejím zpracovžtní
systematicky. Při zptacování se opíral o zkušenostiz praxe. Teoretická částpráce je na dobréúrovni.
Praktická je velmi přínosná a byla časověznačněnáročná.Formální stránka práceje na úrovni
odpovídajícíabsolventovi bakalářskéhostupně studia. Bakalář má předpoklady úspěšněse uplatnit
v praxi studovanéhooboru.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloženoubakalářskou práci studenta
Lukáše Vrby k obhajobě před státníkomísí.
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otázky a připomínky k bližšímulysvětlení při obhajoběa:
Na str. 17 popisujete vlivy makroprostředí.Jakéekologicképředpisy dodržujepodnik Eutit ? Jak
dodržovánítěchto předpisůzvyšuje konkurenceshopnostpodniku?

V P l z n i ,d n e 1 3 . 5 . 1 3
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Podpis hodnotitele

Metodicképoznfunky:
, označternýsledek
kontrolyplagiátorství'kteý jste zaďa|/ado PortáluZČ|l a odůvodněte
nížepři odůvodnění
klasifikačního
stupně.
^
, Kliknutímna pole vybertepoŽadovaný
kvalifikačnístupeň.
' Stručnězdůvodněte
navrhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - 10 vět.
o otazxs a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvěažtři otázky.
Posudekna DP a BP odevzdejtenejpozději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretaÍiát
KPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisemmodře (pro rozeznáruoriginálu).

