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Posudek bakalářské práce, kterou zpracoval pan Petr Pohludka na téma: 
 

Analýza využití strukturální pomoci fondů Evropské unie v obci Palkovice  

 

Předložená práce je v souladu se zadáním, rozdělena do Úvodu, dvou kapitol a Závěru. 

Součásti práce je i dvojjazyčná Anotace. 

V Úvodu student definuje cíl práce: „Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu již 

zmiňovaného projektu, uvést silné a slabé stránky projektu pomocí SWOT analýzy, provést 

marketingovou analýzu a zjistit reakci obyvatel obce na tento projekt pomocí mnou 

vytvořeného dotazníku.“  

 V první kapitole autor popisuje východisko práce, což je identifikace strukturální pomoci 

EU včetně té, která je dále podrobněji analyzována. Druhá kapitola představuje naplnění cíle 

práce. Není jasné, proč student uvádí kapitolu 3.2, která sama o sobě nemá žádný význam. 

Dále je zde uveden podrobný popis jednotlivých fází projektu. Jako metoda analýzy projektu 

byla použita  SWOT analýza. Není vůbec zřejmé, jak student k této analýze dospěl a z jakých 

zdrojů čerpal.  Problematická je rovněž marketingová analýza, která byla provedena pomocí 

dotazníkového šetření, na které se autor odvolává v příloze. Interpretaci této analýzy je 

věnován nedostatečný prostor. Z věcného hlediska je možné tuto jednoduchou analýzu 

považovat sice za správnou, ale metody použité v práci jsou nedostatečně využity. Rovněž 

úroveň formátování je slabá (viz grafy v příloze 2) a prakticky neexistují citace. 

Všechny výše zmiňované kapitoly jsou logicky strukturovány, logicky na sebe navazují a 

řešená problematika je  zpracována na dostatečné úrovni. 

Závěr  práce na dvou stranách představuje rekapitulaci řešené problematiky. 

Otázky ke státní zkoušce:   

Jak jste dospěl k SWOT analýze? 

Kým a jak bylo provedeno dotazníkové šetření? 

Hodnocení studenta: 

Student prokázal dostatečné znalosti řešené problematiky a schopnost samostatně řešit 

zadané úkoly. Řešenou problematiku nekonzultoval. 

  

 



Zhodnocení bakalářské práce: 

Stanovený cíl práce je v souladu se zadaným tématem. Cíl práce byl částečně naplněn. 

Práce odpovídá uvedenému zadání v  plném rozsahu a je částečně aplikovatelná jako postup 

při zpracování obdobných témat. Formální úprava práce, její stylistická a jazyková úroveň je 

dostatečná. 

Bakalářská práce bakalářského studia splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji ji 

k obhajobě a hodnotím známkou   
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