
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav správních a sociálních věd 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta Radek Vrána 

Téma práce Ekonomika a management malé organizace působící v hudebním 

průmyslu 

Cíl práce Cílem práce je znázornění skupiny jako malé organizace, případně 

podniku, provádějící manažerské, marketingové a ekonomické činnosti ve 

snaze zajistit svůj rozvoj a lepší postavení na trhu. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 

 

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 

nadprůměrná 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: 

1. Co zásadního musí kapela podniknout, co mít, abychom mohli říci, že se jedná o funkční 

organizační jednotku? 

2. Jaké hlavní překážky vidí autor pro úspěch fungování skupiny jako organizační instituce? 

 

Autor si vybral velmi netradiční téma, avšak s vysokou praktickou hodnotou. Jeho 

deskriptivní (resp. popisná) případová studie (analýza) je zajímavým exkurzem do 

problematiky organizací působících v hudebním průmyslu. Cenné je srovnání a hledání 

paralel mezi začínající skupinou a skupinou úspěšnou. Možná absence hlubší ekonomické 

analýzy autor zcela dostatečně nahrazuje detailním popisem, SWOT analýzou a vlastními 

názory v celé práci. Výsledek práce tak může posloužit i samotnému autorovy jako zpětné 

reflexe jeho tvůrčí činnosti po náhled na to, jak se ubírat dál. Práce jinak obsahuje místy 

překlepy a drobné stylistické nedostatky, ale zcela splňuje nároky na tento typ práce a je třeba 



velmi ocenit vlastní tvůrčí přínos autora a to, že nevytvářel téma uměle, ale velmi konkrétně 

se problémem zabýval. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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