
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav podnikové ekonomiky 
a managementu 

 
Posudek vedoucího bakalářské práce 

 
Jméno bakalanta Marcela Salfická 
Téma práce Globální význam a inovační potenciál mikrofirem v ČR na příkladu 

konkrétní firmy 
Cíl práce 
 
 

Cílem práce byla analýza globálního významu a inovačního potenciálu 
mikrofirem na základě literární rešerše odborného literatury a jiných 
zdrojů s příkladem konkrétní české mikrofirmy. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeněk Brodský, 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: 
Předložená bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola představuje strukturu 
a systémy řízení podniku. Autorka v ní, mimo jiné, definuje mikropodnik. Druhá kapitola se 
zabývá důvody vzniku a zániku mikrofirem. Třetí kapitola je věnována globalizaci a 
inovacím, a to z hlediska výběru tématu – mikrofirmy. Čtvrtá kapitola porovnává vybrané 
mikrofirmy v České republice. Pátá, závěrečná kapitola, naplňuje cíl bakalářské práce, to je 
analyzovat postavení mikrofirem působících v oblasti výzkumu a vývoje s aplikací u firmy 
TriloByte Statistical Software s.r.o..  
Daná bakalářská práce byla z hlediska výběru tématu velmi težko zpracovatelná. Z tohoto 
hlediska hodnotím kladně iniciativu a samostatnost bakalantky. Práci přesto lze označit pouze 
jako velmi dobrou, a to z důvodů nedostatečné hloubky provedené analýzy. Proto v rámci 
rozpravy by bakalantka měla zodpovědět následující otázky:  



1. Jsou poznatky uvedené v bakalářské práci aplikovatelné i mimo Českou republiku? 
2. Proč použila při komparaci autorka daný index a proč vybrala dvě skupiny podniků? 
3. V čem je hlavní potenciál mikrofirem a možná doporučení mikrofirmám ve vztahu 

k VaV, resp. obecně.    
4. Jsou využitelné závěry této bakalářské práce pro sledovanou firmu TriloByte 

Statistical Software s.r.o.? 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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