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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce  X     

5 Formální úprava práce X      

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

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Předložená práce je zpracována velice pečlivě jak po stránce věcné, tak po stránce formální. 

Cíl práce byl naplněn, teoretické ukotvení je dostatečné, byť poměr odborných a 

internetových zdrojů nelze považovat za optimální (9 odborných zdrojů a 16 internetových). 

 

Součástí praktické části jsou tři aplikované metody – SWOT analýza, dotazníkové šetření a 

skórovací metoda s mapou rizik. SWOT analýza je použita bohužel jen ve zkrácené podobě 

bez přiřazení vah a hodnocení jednotlivých faktorů, čímž se částečně vytrácí její funkce 

koncepčního nástroje (má z ní vyplynout konkrétní strategie). V kapitole týkající se 

dotazníkového šetření není dostatečně vysvětlena metodika – zejména výběr vzorku 

respondentů (zda se šetření mohli zúčastnit všichni zaměstnanci podniku nebo jen omezený 

vzorek) a systém jejich oslovování. Pokud jde o vizualizaci výsledků dotazníkového šetření, 

autorovi bych pro příště doporučoval využít spíše tabulku než obrázky (grafy), aby bylo 

hodnocení jednotlivých rizik přehledně porovnatelné bez dlouhého listování. 
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Jednotlivé analýzy jsou vhodně propojeny s návrhovou částí. Kapitole 9 by však prospělo, 

pokud by byly návrhy jednotlivých opatření doplněny o zhodnocení jejich nákladovosti (např. 

nákladovost inovace zastaralých výrobních linek). V kapitole týkající se představení 

společnosti lze rozporovat výrok „Společnost Nestlé prodává své výrobky na území České 

republiky a Slovenské republiky již více než 120 let“, neboť společnost Sfinx se stala součástí 

portfolia Nestlé až v roce 1992. 

 

Z formálního hlediska je ojedinělým nedostatkem absence textu mezi tabulkami 11 až 15. 

Uvedené připomínky však nemohou narušit dojem z velice kvalitně zpracovaného díla, které 

naplňuje všechny požadavky kladené na kvalifikační práci tohoto typu. 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

 

1. Jak jste postupoval při výběru vzorku respondentů a jakým způsobem jste respondenty 

oslovoval? 

 

2. Byla by pro eliminaci nákladových rizik vhodná metoda Zero-Based Budgeting nebo se 

podle Vašeho názoru do posuzované firmy nehodí?  

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  ……B – velmi dobře……......................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…20. 5. 2019………… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


