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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce je napsána srozumitelně a splňuje vytýčený cíl. Teoretické předpoklady jsou 
porovnány s průběhem konkrétního projektu a je patrné, že autorka práce má praktické 
zkušenosti a dostatek informací ze zkoumaného podniku. V bakalářské práci mi chybí 
finanční hodnocení projektu, konkrétně návratnosti této investice. Je zde sice uveden rozpočet 
projektu (včetně Přílohy A), ale autorka se k němu blíže nevyjadřuje. Doplňující otázky:   

1. Na str. 37 uvádíte, že projekt bude financován z interních zdrojů společnosti. Můžete 
konkretizovat?  

2. Jaké metody pro hodnocení návratnosti investice by bylo možné použít? 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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