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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           
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K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 
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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          

Posouzeno – plagiát                

 

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2    výborně 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Zvolené téma patří mezi středně náročné a autorovi se podařilo se s ním vyrovnat. Uvedená bakalářská 

práce splňuje všechny požadavky na ni kladené. Autor exaktním způsobem definoval cíl práce, práce 

má přehlednou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Cíl práce je definován  

v souladu se Zásadami pro vypracování, závěr práce přináší  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá 

shoda“ uveďte odůvodnění. 
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 ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou  prací na sekretariát KEM 

v termínu stanoveném vedoucím KEM. 

Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře  (pro rozeznání originálu). 

 

  

v dostatečném rozsahu souhrn zjištěných skutečností. Teoretická a praktická část práce jsou 

proporcionální.  

Z hlediska grafické úpravy je práce na odpovídající úrovni, důležité pasáže textu nejsou graficky 

zvýrazněny. Citace jsou používány v souladu s normami. 

V prvé a druhé kapitole práce je vymezena podstata, obsah a strategie transformačního procesu v ČR. 

Třetí kapitola obsahuje autorovu analýzu úspěšnosti transformačního procesu v ČR na příkladu 

několika konkrétních firem z oblasti bankovnictví a automobilového průmyslu. Ve čtvrté kapitole se 

autor věnuje vyvození poučení z transformačního procesu včetně návrhů konkrétních opatření v oblasti 

současné hospodářské politiky. 

Za silnou stránku práce považuji kapitolu třetí, která obsahuje silný autorský otisk při hodnocení 

úspěšnosti transformace z mikroekonomického pohledu vybraných konkrétních firem.  

Z celé bakalářské práce je patrný silný zájem autora o uvedené téma, jeho spolupráce s vedoucím 

práce byla příkladná. Uvedená práce svým pojetím a zpracováním splňuje požadavky kladené  

na bakalářské práce a jako takovou ji hodnotím známkou "výborně".   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1) Z jakého důvodu podle Vašeho názoru nebyla v procesu privatizace ve větší míře aplikována 

metoda prodeje přímo určenému vlastníkovi viz Škoda Auto? 

2) Jaké politické a ekonomické důvody stály v pozadí Vámi uváděné opožděné privatizace českých 

bank? 

3) Které faktory dle Vašeho názoru jsou nejdůležitější pro udržení perspektivních firem v České 

republice?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4. června 2020        Podpis hodnotitele  
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