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Cílem práce je analýza inovací se zaměřením na hodnocení inovací. 
Teoretická část se bude zabývat vymezením základních pojmů, 
jednotlivými teoriemi a přiblížením vybraných modelů, které se používají 
k měření inovací. Praktická část bude zaměřena na jejich aplikaci v 
konkrétním 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 a otázky k obhajobě: 
V první části práce autorka uvádí nejznámější definice inovací a detailněji se věnuje 
inovačním teoriím podle Schumpetera, Valenty a Gutenberga. Poměrně velká část práce je 
věnována teoretickému popisu různých přístupů k hodnocení inovací. V kapitole 4 nás 
autorka seznámila se společností LABETA, a.s., včetně popisu inovací v této společnosti a 
procesu zavádění nových výrobků. Samotné hodnocení inovací ve společnosti LABETA, a.s. 
je uvedeno v kapitole 5. Autorka si vybrala metodikou Boston Consulting Group, která 
vyhodnocuje inovace pomocí inovačních metrik procesní inovace. Tyto metriky se nachází v 
oblasti vstupů, výstupů a procesů společnosti. Při hodnocení inovací se zaměřila hlavně na 
dvě produktové inovace, a to na rozšíření sortimentu o bezlepkové výrobky a výrobky pro 
diabetiky. Autorka se dále pokusila zhodnotit inovace z pohledu zákazníků formou 
dotazníkového šetření. Ke konci práce je uvedeno zhodnocení a návrhy na zlepšení.  



Autorka si zvolila citování pomocí číselných odkazů, bohužel při citování nepostupuje v 
souladu s normou ISO 690. Citace dokumentů jsou uváděny v pořadí, v němž byly poprvé 
uvedeny (celkový seznam bibliografických záznamů proto není a podle normy ISO 690 
nemůže být uspořádán abecedně podle prvních údajů bibliografických záznamů).  
 
 
Otázky: 

1. Proč jste si vybrala pro hodnocení inovací ve společnosti LABETA, a.s. metodiku 
Boston Consulting Group? 

2. Seznámila jste již vedení společnosti LABETA, a.s. s výsledky této práce? Zaujala 
vedení společnosti nějaká část? 

 
 
Práce    je    doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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