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 I. HODNOCENÍ PRÁCE* (u každého dílčího kritéria označte   k ř í ž k e m):                

Kritéria hodnocení 

Stupeň hodnocení 

A B C D E FX F 
  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

METODIKA PRÁCE                

1. Přesnost a srozumitelnost specifikace zaměření a cílů práce        
2. Využití, vhodnost výzkumných metod sběru a zpracování empirických dat, 
v případě teoretické práce hloubka kritického zpracování odborných pramenů 

       

OBSAHOVÁ STRÁNKA A PŘÍNOS PRÁCE 
       

3. Náročnost cílů práce a úroveň jejich splnění        
4. Vyváženost teoretické a praktické části, vzájemná návaznost jednotlivých 
kapitol a subkapitol        

5. Odborná úroveň textu podle hierarchie poznávacích domén: 
       

a) pochopení (porozumění a interpretace shromážděných informací),        

b) aplikace (využití teoretického materiálu v konkrétní situaci),        

c) analýza (rozčlenění poznané situace na jednotlivé komponenty),        

d) syntéza (integrace dílčích částí do celku),        

e) hodnocení (posouzení úrovně zkoumané situace).        

6. Dosažené výsledky, odborný přínos a využitelnost práce v praxi        

FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ POŽADAVKY        
7. Jazyková úroveň (pravopis, stylistika, práce s odborným jazykem, formální 
chyby) 

       

8. Práce s odbornou literaturou a prameny (citace, odkazy na prameny, množství 
titulů) 

       

9. Vhodnost a přehlednost grafů, obrázků, tabulek a schémat (včetně příloh)        

*POUŽIJTE STUPNICI UVEDENOU NA DRUHÉ STRANĚ 

        

 

 



II. CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE včetně uvedení konkrétních připomínek a nedostatků práce: 

 

III. DOPORUČENÉ OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUZI PŘI OBHAJOBĚ PRÁCE: 

 

IV. NAVRHOVANÁ CELKOVÁ KLASIFIKACE: 

(vyplňte označením křížku pro zvolenou variantu). 

 

v ý b o r n ě  –  v e l m i  d o b ř e  –  d o b ř e  -  n e v y h o v ě l  

                                       
 

 

 

                                                                                                                                                                  

             ……………………………………… 

                      podpis vedoucího práce  
Datum: 9. 5. 2014 
 

Pro klasifikaci v tabulce na první straně použijte tuto stupnici: 

Stupně 
klasifikace 

A - výborně B – výborně s výhradami C - velmi dobře D – velmi dobře s výhradami 

E - dobře FX – nevyhověl/a s možností odstranit nedostatky F – nevyhověl/a 

 

Při návrhu klasifikace nedostatečně (FX nebo F), bude práce přijata k obhajobě, při níž je nezbytná účast vedoucího  

práce nebo oponenta. Pokud student neobhájí práci: 

- při hodnocení stupněm FX, doporučuje hodnotitel studentovi obhajobu opakovat, odstraní-li vytýkané nedostatky, 
- při hodnocení stupněm F, doporučuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu na nově stanovené téma vedoucím  

  katedry managementu, 

- o celkovém hodnocení obhajoby práce rozhoduje komise pro SZZ.   

Cílem bakalářské práce bylo provést strategickou analýzu pro vybranou organizaci, konkrétně 
pekařství. 

V teoretické části jsou definovány základní pojmy a popsány jednotlivé analýzy. Představuje vhodný 
podklad pro zpracování části praktické. Autorka nejprve představila vybranou společnost a její 
produkty a následně provedla jednotlivé analýzy. Konkrétně šlo o analýzu PEST, Porterovu analýzu 
konkurenčních sil, finanční analýzu a SWOT analýzu. Na základě těchto výsledků byla navržena 
vhodná strategie pro daný podnik. 

Práce je celkově zdařilá, nicméně mám k ní pár připomínek. U aplikace PEST analýzy by bylo vhodné 
věnovat větší pozornost konkrétnímu dopadu jednotlivých faktorů na daný podnik. Např. zda změna 
HDP, nezaměstnanosti nebo míry inflace má na podnik podstatný vliv a pokud ano, tak jak. Také bych 
doporučila věnovat větší pozornost tomu, že je společnost v posledních letech ve ztrátě a očekávala 
bych nějaká doporučení pro tuto oblast. Tento fakt se např. nevyskytl ani ve slabých stránkách 
podniku a není mu věnována dostatečná pozornost. Autorka by se také měla lépe soustředit na 
jazykovou stránku práce. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

1. V čem vidíte příčinu toho, že je firma ve ztrátě? Jaká opatření by měla firma udělat, aby ji to 
dlouhodobě neohrozilo? 


