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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:
Předkládaná bakalářská práce studentky Andrei Kaspšákové splňuje kritéria kladená na tento
typ prací. Bakalantka rozdělila BP do dvou logických celků. V teoretické části definuje
základní terminologii, kterou následně v praktické části používá. Autorka velmi dobře pracuje
s literaturou. V praktické části si autor na začátku klade cíle, dílčí cíle a metodologii
výzkumu. Tím určuje i další směr a charakter BP. V praktické části v páté kapitole
představuje analyzovanou společnost BSTS Fire&Security, s.r.o. V šesté kapitole autorka
analyzuje společnost pomocí metod What-If, „PNH“. V sedmé kapitole jsou návrhy
doporučení, což vidím jako nekoncepční, neboť tato kapitola by měla být až poslední. V osmé
kapitole autorka pomocí metod strategické analýzy okolí podnikatelského prostředí PESTL a
SWOT hodnotí vybranou organizaci. Vybrané metody dobře zvládá. V práci se nevyskytují
vážnější nedostatky. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Předkládaná doporučení jsou akceptována vedením firmy?
2. Jaké je místo a úloha podnikatelského záměru z hlediska analýzy podnikatelského
rizika?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 30. května 2015

…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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