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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autorka zpracovala velmi aktuální téma. Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly
naplněny. Struktura práce je logická. Autorka na základě teoretických východisek provedla
analýzu rizik v provozu podnikatelského subjektu YARO UH, s. r. o., a to metodami SWOT
a PNH. Na základě provedených analýz vymezila problematické oblasti a navrhla opatření
pro zlepšení situace podniku ve vztahu ke zjištěným rizikům.
Práce je zpracována věcně správně a srozumitelně. Grafická úprava je průměrná, text obsahuje
formální chyby. Členění kapitol na jednu podkapitolu není v pořádku (kapitoly 1.1 a 8.1).
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Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci
a lze ji doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm C – dobře.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Jaký je vztah mezi marketingovou komunikací a propagací? Ve SWOT analýze podniku
v kapitole 8 uvádíte na jedné straně jako silnou stránku „vysokou úroveň marketingové
komunikace“ a na druhé straně jako slabou stránku „nedostatečnou propagaci“.
Vysvětlete.

2.

Která z navrhovaných opatření mají podle Vašeho názoru největší naději na rychlé
uplatnění v podniku a která naopak ne? Vysvětlete.

Klasifikace oponenta bakalářské práce:

C – dobře

V Uherském Hradišti dne 24. května 2014.
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