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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Jana Turková 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku     

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Kateřina Mičudová, 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     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá hodnocením úspěšnosti společnosti dm drogerie markt, s.r.o. 

V praktické části kladně hodnotím analýzu mikroprostředí - zde je zřejmé, že studentka zná prostředí 

a fungování společnosti. Výsledky provedeného šetření vhodně doplnily text.  

Kvalitu práce snižují především nepřesné formulace a místy až expresivní výrazy a celkově styl 

vyjadřování.  

Formát odkazů na literaturu by bylo jistě vhodné sjednotit. Někde se objevuje (autor, rok), jinde chybí 

čárka mezi příjmením autora a rokem vydání, někde není rok uveden. 

Kapitolu 4.5 bych doporučila zařadit před kapitolu 4.4. 
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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. 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby navrhuji 

klasifikovat stupněm velmi dobře - dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1.  Porovnejte finační stabilitu společnosti dm drogerie markt, s.r.o. v rámci odvětví maloobchodu. 

 

2. Na str. 49 uvádíte v rámci SWOT analýzy možné hrozby pro společnost. Jakými způsoby je možné 

případné hrozby eliminovat?              

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne          Podpis hodnotitele  
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