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Akademickýrok ffií3

Jméno studenta:

Lukáš Vrba

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Vliv okolí podniku na konkrétní podnik

Hodnotitel - oponent:

PhDr. Věra Dvořáková

Podnik- firma:

zčunnr

(1 nejlepšío4 nejhorší,N.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definovrínícílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zékIadpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovéni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracovéntpráce
G) Přesnost formulací a práce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniění literaturou' úroveňsouhrnu v cizímjazyce
o Celkovy postup řešeníaptáce 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 zpráce
l
Navrhuj i klasifi kovat BPiDP klasifikačnímstupněm:
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Cílem bakalrířsképráce studentaLukáše Vrby byla ana|ýzamezoprostředípodniku podle Porterova
modelu pěti konkureněních sil a na zák|adětéto ana|ýzy zpracovénínávrhu inovací, kteró zlepší
konkurenceschopnosta posílípostavenípodniku Eutit s. r. o. na trhu. V úvodu práce se student
zabýva| definováním pojmůpodnik, cíle podniku, funkce podniku azejménapak pojmem okolí
podniku. V praktické částiprovedl interní ana|ýzu mezoprostředípodniku Eutit s. r. o, zaměřil se na
dodavatele, odběratele, potencionální novévstupujícípodniky, substituty a konkurenty. Zjístil,že
klíěovým faktorem pro konkurenceschopnostpodniku je dodavatel suroviny.Na základě tétoanalýzy
navrhl spoleěnosti opatření,která by měla zvýšit konkurenceschopnost společnosti.Cíl práce byl
splněn.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemnavrhuji obhajobu předloženébakalářské práce studentaLukáše
Vrby před státníkomisí.
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otár,W a připomínky k bližšímuvysvětlenípři obhajobě:j
1' Kteréznavrženýchopatřenímůže,
dle Vašehonžuoru,nejúčinněji
zlepšitkonkurenceschopnost
společnosti?

V Plzni,dne17.5.2013
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Podpis hodnotitele

Metodicképozrrámky:
'kfiknutím na pole vybertepožaďovaný
kvalifikačnístupeň.
,/ Stručně
zdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
3)otázf,qa připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvěaŽ|ři otálky.
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolus pracína sekretaÍiát
KPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozentiníoriginálu).

