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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 

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: 

Bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou podniku  GEVO Transport, s.r.o. s využitím 

finanční analýzy, SWOT analýzy, PEST analýzy, Porterova modelu pěti sil. Dále obsahuje 

charakteristiku daného podniku, včetně historie, vývoje počtu zaměstnanců, organizační 

struktury, majetku společnosti, vývoje financí, charakteristikou obchodních partnerů, 

konkurencí a podnikovou komunikací. Poté je provedena komplexní analýza podniku 

s využitím uvedených metod a vytvoření rozšířeného marketingového mixu. Následovalo 

vyhodnocení analýz a návrhy a doporučení. 

Student zpracoval práci, která mapuje celkovou situaci podniku z mnoha hledisek, ale nejde 

do hloubky zkoumaných problémů. Z hlediska formální úpravy práce bych vytkla pravopisné 

chyby nebo překlepy (např. s. 63) 

Bakalant zpracovával práci samostatně, ve spolupráci s vedoucí práce doc. Koženou a 

konzultantkou Ing. Lucií Jelínkovou. 



1. Vysvětlete, proč jste zařadil mezi slabé stránky „Vysoká poptávka po přepravních 

službách  může vést k rozšiřování firmy“, dále proč je hrozbou „kooperace firem ve 

prospěch obou z důvodu snižování dopadu kolísání kurzů měn“. (str. 52) 

 

 

Práce    je  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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