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(49  a 
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Volba tématu práce a jeho vymezení:  

Je práce přínosná pro praxi (teorii)? X    

Jsou téma a cíle BP náročné?  X   

Shoduje se obsah práce s názvem práce? X    

Byla teoretická východiska využita v aplikační části? X    

Je rozsah a obsah použité literatury (zdrojů) adekvátní 
danému tématu? 

X    

Schopnost řešit problém:  

Jsou cíle práce definovány srozumitelně, konkrétně, 
reálně? 

X    

Je z práce zřejmé, že cíle byly naplněny? 
 

X    

Jsou jednotlivé kapitoly proporční a mají logickou 
návaznost? 

X    

Je použitá metodika (včetně příloh) zapsána správně a 
přehledně? 

X    

Jsou informace použité v BP shromažďovány a 
analyzovány metodicky a logicky správně? 

X    

Jsou závěry (návrhy) konkrétní, reálné a shodují se 
s výsledky analýzy? 

 X   
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Formální úroveň zpracování práce:  

Je slovní vyjadřování autora přesné (stylistika, 
odborná terminologie)? 

X    

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 
přehledné? 

X    

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh) v práci 
umístěny logicky? 

X    

Je BP bez gramatických chyb, překlepů a jiných 
nepřesností (citace, …)? 

 X   

 
 
Bakalářská práce byla ke dni zpracování posudku zkontrolována systémem Theses  s výsledkem: 

vykazuje – nevykazuje1) závažnou shodu (nad 25 %). 
 
Slovní hodnocení bakalářské práce: 

A. Jak student pracoval v průběhu tvorby závěrečné práce? 

Autorka pracovala v průběhu celého akademického roku průběžně, aktivně a iniciativně přistupovala 
k řešení zadaného tématu. Konzultace probíhaly konstruktivně, připomínky autorka do práce 
zapracovala. 
 
B. V čem spočívají přednosti práce? 
Autorka shromáždila rozsáhlé portfolio informací o analyzovaném podniku (Pivovar Uherský Brod), 
zpracovala řadu analýz (např. PESTE, finanční analýzu, SWOT analýzu). Práci může společnost bez 
dalšího rozsáhlého dopracování využít v předloženém znění. Návrhy jsou reálné. 
 
C. Jaké jsou slabiny, nedostatky, chyby práce? 
Bakalářská práce nevykazuje závažné slabiny, nedostatky ani chyby. 
 
D. Zdůvodnění navrhovaného hodnocení: 

Autorka přehledně shrnula teoretická východiska, vztahující se k řešené problematice. V aplikační 
části se neomezila pouze na zpracování finanční analýzy, ale doplnila FA řadou dalších analýz a 
poznatky shrnula ve SWOT analýze. Jednotlivé kapitoly jsou proporčně vyvážené a logicky řazené. 

Navrhuji, aby se autor bakalářské práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám (doporučení  
alespoň 1 až 2 témat pro diskusi u obhajoby): 

 Na základě jakých kritérií byly zvoleny pivovary a produkty v tab. 4.1 (str. 39)? 

 Mohla by autorka blíže vysvětlit pojem „pivní kultura“? 
 
 
 
V Ostravě dne 22. května 2014 

         
 
                                                                                 …………………………………… 
                                                                                         podpis vedoucího  práce 
 
  


