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Předmětem práce je analýza inovací se zaměřením na hodnocení inovací. 
Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, jednotlivými 
teoriemi a přiblížením vybraných modelů, které se používají k měření 
inovací. Praktická část je zaměřena na jejich aplikaci v konkrétním 
podniku. 
Práce se bude zabývat inovacemi ve farmaceutickém průmyslu se 
zaměřením na inovace v mladém rozvíjejícím se podniku.  

Vedoucí bakalářské práce Ing. Radko Kříž 

 
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 k obhajobě: 
 
Práce je po teoretické stránce pečlivě zpracovaná. V práci jsou v dostatečné hloubce 
vymezeny modely využívané k hodnocení inovací. Práce je zaměřena na inovace ve farmacii 
a reflektuje specifika tohoto oboru.  Oceňuji také práci se zahraniční literaturou. Praktická 
část je zaměřena na zhodnocení inovací společnosti IPC Group a.s. Tato část se skládá ze 
zevrubného popisu inovací ve společnosti IPC Group a.s. Poté byl hodnocen inovační 
potenciál podniku pomocí modelu U-SME Innovation. Nutno poznamenat, že právě tato 
praktická část by měla být pečlivěji zpracována např. s využitím statistických metod. Závěrem 
jsou formulovány návrhy na zlepšení a jsou identifikovány slabé stránky této společnosti. 



 
Otázky k obhajobě: 

1. Konkrétně popište nějakou inovaci ve firmě IPC Group a.s. a pokuste se kvantifikovat 
její přínosy. 

2. Měl možnost si někdo z vrcholového managementu tuto práci prostudovat? Souhlasí 
s uvedenými závěry? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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