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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Franchising jako forma podnikání 
Jméno autora: Milan Peterka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta strojní, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce patří mezi náročnější témata, která jsou vypsána v rámci bakalářských témat. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Míra splnění zadání vykazuje dílčí nedostatky.  

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student nepostupoval přesně dle zadání bakalářské práce. Použil nestandardní metody při řešení bakalářské práce. 
V analytické části své práce vytvořil z každého grafu s jedním odstavcem, (u některých grafů jsou uvedeny dva krátké 
odstavce), samostatnou podkapitolu. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student při zpracování práce nepoužíval odborný jazyk. Např. na str. 25.: „Nicméně oba pánové…..“, anebo na str. 61: 
„Proč vymýšlet něco nového, když existují systémy. Dle našeho názoru je lepší…..“ 
Při zpracování práce student vycházel ze znalostí získaných studiem a odborné literatury, která se týkala dané 
problematiky. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je dostatečný. Z hlediska formální a jazykové úrovně je práce zpracována uspokojivě. 
V práci se objevují gramatické chyby a překlepy. Někdy schází interpunkční znaménka. Např. na str. 25: „Nicméně oba 
pánové, jak Martin Herbrych, tak Kamil Bareš neustále musí získávat nové zákazníky Pokud bychom měli označit 
zásadní oddělení ve společnosti, tak se jednoznačně bude jednat o obchodní oddělení a oddělení personálních konzultantů, 
které jsou naprosto klíčové pro fungování společnosti.“ 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student neuváděl jednotně citace. Např. na str. 10, v 1. odstavci citoval harvardským systémem, v následujícím odstavci 
použil formu průběžných poznámek. 
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Seznam použité literatury není seřazen abecedně dle příjmení autora. Seznam použité literatury není upraven dle normy 
ČSN ISO 690.  

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
 
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. 
Bakalářská práce řeší zadané téma na uspokojivé úrovni. Uvedené analýzy nebyly zpracovány podrobněji. 
Analytická část práce přinesla řadu námětů, které mohl student plně využít v závěrečných návrzích své práce, 
avšak je nevyužil. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

1. Jaké jsou přednosti a výhody franchisingu z pohledu franchisora a z pohledu franchisanta? 
2. Jaké jsou slabiny a riziková místa franchisingu z pohledu franchisora a z pohledu franchisanta? 
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