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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Pavel MATOUŠEK 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Aspekty přeshraničních fúzí  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing: Marie Černá, Ph.D. 
 

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 
 
Cílem předkládané kvalifikační práce bylo sumarizovat informace, které se týkají přeshraničních fúzí 
s jejich základními aspekty a problémy, zpracovat případovou studii a jejím prostřednictvím 
demonstrovat jednotlivé kroky transformace dvou společností v novou nástupnickou společnost. 
 
Předkládaná práce splňuje požadavky na kvalifikační práce odevzdávané na ZČU. 
 
Formální zpracování: 
Vyskytují se překlepy, které ovšem nemají zásadní vliv na obsah sdělení. Rovněž by bylo dobré 
věnovat větší pozornost skloňování zájmen "jenž" a "který". 
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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. 
 

Obsah: 
Velmi si cením odvahy studenta zpracovat takto náročné téma již v rámci bakalářského studia.  
Student prokázal odborné znalosti a schopnost jejich využití v praxi.  
Práce je velmi vhodně (a návodně) doplněna tabulkami a obrázky. 
 
Cíl práce byl naplněn. 
Navrhuji, po zhodnocení prezentace této kvalifikační práce studentem, její klasifikaci stupněm 
"výborně". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 
 
1. Shrňte přehledně nejčastěji se vyskytující aspekty přeshraničních fúzí,  
    na které musí brát nástupnická společnost ohled. 
 
2. S jakým softwarem jste pracoval při přípravě praktické části práce?             
 
 
 
 

 
 
 
 
V Plzni, dne 1. 6. 2020        Podpis hodnotitele  
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