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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 

stránce): 
 

Bakalářská práce má rozsah 34 stran textu, který je přehledně uspořádán ve třech kapitolách. 

Zpracované téma bakalářské práce je v souladu se studovaným oborem. Cílem bakalářské 

práce bylo identifikovat a analyzovat trendy ve vývoji makroprostředí a jejich vliv na 

fungování průmyslových podniků v horizontu 10 let. Cíl bakalářské práce student naplnil 

výborně. Práce je velice pěkně zpracována po teoretické části, včetně analýzy metodou "4C", 

kde autor poukazuje také na rostoucí význam globalizace, vhodně využívá vlastní návrhy  

a v závěru práce zhodnocuje poznatky zadané problematiky. Student vhodně zvolil metody 

řešení bakalářské práce, formální i grafická stránka je bez připomínek včetně práce 

s odbornou literaturou jejíž spektrum je dostatečně široké a podle citační normy. Doporučuji, 

aby student při obhajobě své práce objasnil připomínky, které jsou součásti posudku.     

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 

 

1. Jak globalizace ovlivňuje fungování průmyslových podniků? 

2. Co si myslíte o nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v oblasti průmyslové sféry? 

 

Strukturované hodnocení práce: 
Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) výborně 

Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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