
      
     FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra KEM                                

 

 

 
HODNOCENÍ   BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2016/2017 

Jméno studenta:   
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Téma bakalářské práce:  Patrik Domabyl  
 
Hodnotitel – vedoucí práce:  Historie podnikání 
 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             
I)  Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
K)  Závěry práce a jejich formulace               
L)  Splnění cílů práce                 
M)  Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             
O) Přístup autora k řešení problematiky práce              
P) Celkový dojem z práce                
 

 
Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 
Posouzeno             
Posouzeno - podezřelá shoda          
 
 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 
 
Bakalářská práce má za cíl porovnat podnikatelské činnosti v minulosti a dnes. Jako konkrétní podnik, 
z jehož historie byly vybrány určité mezníky, byly zvoleny Škodovi závody. Popis historie tohoto 
podniku je velice zdařilý a tak možno konstatovat, že se podařilo cíl naplnit. Jedinou výtku mám ke 
kapitole Pojetí podnikatele, která není ucelená a představuje pouze výčet jednotlivých názorů, byť těch 
stěžejních. Nicméně nedostatečným věnováním se fenoménu podnikatelství a podnikatele ve světle 
jednotlivých ekonomických teorií a škol trpí prakticky všechny moderní učebnice ekonomie i dějin 
ekonomického myšlení. 
Práce má jasnou strukturu, neodbíhá do přílišných detailů a je psána poměrně jasným a srozumitelným 
jazykem. Nebyla používána zahraniční literatura, což lze vzhledem k tématu odpustit. Dále si jako 
vedoucí nedovolím hodnotit přínos práce, protože její závěry jsou podle očekávání částečně heretické. 
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Metodické poznámky: 
 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 
Posudek odevzdejte na sekretariát KEM, FEK ZČU do 24. 5. 2017. Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem 
modře (pro rozeznání originálu). 
 

Z práce vyplývá, že podnikání se v průběhu času nemění co do činností, které k němu patří, ale mění 
se pouze prostředky, které tyto k těmto činnostem podnikatelé využívají. Současná rozsáhlá literatura 
z oblasti podnikání (projektové a procesní řízení, CRM, atd.) se naopak z velké části prezentuje, jako 
literatura přinášející něco zcela nového. Student pracoval pečlivě a hlavně dokázal v podnikovém 
archivu vyhledat vhodné dokumenty, které představují stěžení část práce. Ze všech výše uvedených 
důvodů hodnotím bakalářkou práci stupněm výborně. 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
Proveďte shrnutí a zhodnocení přístupu jednotlivých ekonomických škol (či autorů) k podnikání. 
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 19.5.2017       Podpis hodnotitele  
 
 

 
 
 


