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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  SWOT analýza podniku 
Jméno autora: Miloš Bernard 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor práce musel prokázat schopnost aplikace SWOT analýzy v praxi, vyvodit vhodné závěry a doporučení. Práce 
nepřináší nový pohled či nový způsob, je čistě aplikační záležitostí. 

 

Splnění zadání nesplněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor v praktické části uvádí obsáhlý text, který spíše připomíná výroční zprávu podniku než analytickou část bakalářské 
práce. Jsou zde výsledky ekonomických ukazatelů, indexy apod., které nebyly cílem práce. Hlavní cíl práce je popsán slovy na 
str. 64: „Předposledním bodem této praktické části je vyhodnocení situace podniku.“ Scoring model SWOT analýzy by neměl 
být proveden na základě jednoho polostrukturovaného rozhovoru s vedoucím, jak autor popisuje. 
Ve SWOT analýze nesou využity předchozí závěry a vše působí nesourodě. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Student v teoretické části dobře popsal cíl a postup SWOT analýzy, v praktické části však neprokázal schopnost tyto 
teoretické poznatky aplikovat. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
 
Odborná úroveň textu, zejména částí formulovaných autorem je velmi nízká. V práci není dodržena metodika zpracování 
bakalářské práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
 
Práce obsahuje celou řadu překlepů a hrubých chyb. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Autor správně cituje zdroje ve své práci. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práci ve své praktické části považuji za nedostatečnou z výše uvedených důvodů. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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