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Cílem práce je analyzovat potencionální inovace a různé změny v podniku 

a vyhodnotit dopady rizik na realizaci inovací. Vyhodnotit klady a zápory 

potencionálních a realizovaných inovací pro vybraný podnik. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X   

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 X  

 

kritéria 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. Návrh investovat do dalších poboček firmy SINGING ROCK lze ekonomicky zdůvodnit ? 

2. Vyjmenovaní konkurenti firmy na straně 38 jsou ekonomickými konkurenty i v České 

republice ? 

V bakalářské práci jsou analyzovány inovační teorie a to jak po teoretické i praktické stránce, 

inovační podnikání a jejich aktivity a inovační firmy. Je zde popsán Kondratěvův cyklus, 

který se zabývá tím, že ekonomický cyklus není plynulý. Jsou zde také znázorněny vlnění 

hospodářského cyklu podle Schumpetera. Jako třetí významný autor z oblasti inovací je 

uveden František Valenta, který mimo kladných inovací upozorňuje i na existenci negativních 

inovací, které jsou způsobeny porušováním racionálních jednání.  

Řada inovací je přehledně znázorněna v části 1.1.1. a v tabulce 1 Řády inovací. V bakalářské 

práci v její teoretické části jsou uvedeny inovace z hlediska metodologie jejich vzniku a 



inovace podle jejich přínosu pro podnik. Stručně jsou uvedeny procesní, produktové a 

strategické inovace. 

Důležitá v bakalářské práci je kapitola druhá, kde je z teoretického hlediska analyzován 

inovační proces. Tato část uvádí známé analýzy FEST analýzu, SWOT analýzu, jejich 

význam a užití. V části 2.4. jsou uvedena pravidla pro tvorbu inovací a v další části hodnocení 

inovací. Následující kapitola práce se zabývá inovačními riziky, možnostmi jejich řízením, 

snižováním nebo odstraněním rizik, případně snižováním jejich nepříznivých důsledků. 

Kapitola 5 Inovační činnost podniku je zaměřena na specifický podnik, který se orientuje na 

výrobu prostředků pro zabezpečení osob ve výškách.  

Kladně lze hodnotit provedené dotazníkové šetření a rozbor konkrétní inovace firmy 

SINGING ROCK, s.r.o.      

 

 

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

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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