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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly naplněny. Teoretická část je koncipována
logicky a odpovídá části analytické. Autorka na základě teoretických východisek
pro posouzení ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti podniku provedla analýzu
vybraných poměrových ukazatelů hospodaření společnosti AT a. s., analýzu odvětví a SWOT
analýzu. Provedené analýzy svědčí o tom, že se autorka v řešené problematice velmi dobře
orientuje. V závěru jsou pak zhodnoceny provedené analýzy a na jejich základě jsou
navržena doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti analyzovaného podniku.
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Autorka ke zpracování práce přistoupila velmi zodpovědně a iniciativně, pracovala
samostatně, při konzultacích prokazovala hluboké znalosti řešené problematiky a velmi
dobré analytické schopnosti.
Práce je zpracována věcně správně a srozumitelně, je přehledná, s minimálním počtem
překlepů, rovněž grafická úprava je velmi dobrá, text je vhodně doplněn přehlednými
tabulkami a grafy. Předloženou bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji
hodnocení klasifikačním stupněm A – výborně.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Které z navrhovaných opatření má podle Vašeho názoru největší naději na rychlé uplatnění
v podniku?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:

A – výborně

V Uherském Hradišti dne 21. května 2011.

…………….………………..……...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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