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Téma bakalářské práce:
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Náročnost tématu práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Teoretická časť bakalárskej práce vychádza z dostupných českých monografií, avšak študent
by mal kriticky posúdiť pohľady rôznych autorov na danú problematiku a vytvoriť tak základ
pre praktickú časť bakalárskej práce. Študent na základe konzultácie vo firme v 7 kapitole
definoval vybranú krízovú situáciu. V bakalárskej práci riešil extrémne skrátenie dodacej
lehoty na výrobu požadovaného zariadenia z deviatich na tri mesiace. Študent zvolil formu
kvalitatívneho výskumu ( interview ), ktorú objasnil i v teoretickej časti bakalárskej práce.
Interview bolo realizované na dvoch úrovniach (úrovni obchodného a úrovni výrobného
oddelenia). Čiastočná komparácia týchto dvoch pohľadov v 10 kapitole zvyšuje úroveň
bakalárskej práce. Odporúčania formulované študentom majú obecný charakter a je nutné ich
podrobnejšie rozpracovať. Niektoré formálne nedostatky a prvky hovorového jazyka znižujú
celkovú úroveň bakalárskej práce.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Ktoré z odporúčaní navrhnutých v kapitole 10.1 považujete za najvýznamnejšie? Svoje
tvrdenie zdôvodnite. Aké ďalšie odporúčania by mohla firma realizovať?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: ………D - uspokojivě….........................

V Uherském Hradišti dne…26.5.2014…………

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

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně

2/2

