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Jméno studenta: Jana Turková 
Studijní obor/zaměření: Podniková ekonomika a management 
Téma bakalářské práce: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku 

Hodnotitel – oponent: Ing. Josef Číž 
Podnik – firma: 

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) Přístup autora k řešení problematiky práce
O) Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1  velmi dobře  

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

Autor se ve své práci věnuje analýze faktorů úspěšnosti podniku. V teoretické části se objevují zdroje 
jako novinky.cz, což není vhodný zdroj pro BP. Převážná většina zdrojů je z roku 2003, autor měl 
vyhledávat i v novějších zdrojích a v zahraniční literatuře. Jinak je ale teorie a metodologie dobře 
zpracovaná a autor prokazuje znalost především mikroprostředí svého zaměstnavatele. V 
dotazníkovém šetření se výsledky mohly lépe sumarizovat za pomoci grafů . Na základě výstupů z 
dotazníku mohly být navrženy konkrétní  doporučení pro společnost DM, které v práci postrádám. 
Celkový dojem je takový, že autor nemohl použít všechny potřebné data společnosti, která by práci 
dala jasnější směr. Autor na základě dat, které měl k dispozici vytěžil zřejmě možné maximum. 
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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. 

Formální stránka práce odpovídá kvalifikačním pracem obdobného zaměření.Z výše uvedených 
důvodů doporučuji obhajobu bakalářské práce Jany Turkové  před státní komisí.   

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

1.Ve SWOT analýze tabulka č. 2, str. č. 49 uvádíte ,,v porovnání s konkurencí – obtížnější využívání 
výhod z věrnostního programu". V čem je obtížnější čerpat výhody oproti konkurenci? Blíže 
specifikujte, jak bylo prováděno porovnání.

2.Ve SWOT analýze  tabulka č. 2, str. č. 49 uvádíte jako slabé stránky malý počet prodejen, v práci 
však chybí konkrétní čísla při porovnání s konkurencí. Prosím o doplnění pomocí jednostránkové 
přílohy. 

V Plzni, dne Podpis hodnotitele 
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