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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projektové řešení expanze vybrané organizace 
Jméno autora: Dominik Batěk 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií 
Oponent práce: Mgr. Lucia Dobrucká, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaná téma patrí svoju náročnosťou medzi štandardné témy bakalárskych prác. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadanie práce bolo splnené. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je správny (s drobnou výhradou voči SWOT analýze). 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Str. 20 – V úvode praktickej časti je veľmi stručne predstavená firma, ale nie plánovaný projekt (vieme iba, že chcú 
vybudovať pneuservis, ale žiadne ďalšie podrobnosti) ani situácia v externom prostredí firmy (vyjadrenia v zmysle 
„prednosťou projektu je vyplnenie medzery na trhu“ je bez aspoň stručného popisu málo dôveryhodné). Takto spracovaná 
SWOT analýza z ničoho nevychádza a je pre čitateľa otázna.  
Str. 25 – Tabuľka zachytáva 2 hlavné etapy, na ktoré sú ďalej napojené čiastkové ciele a kroky. Ciele 1.2 a 2.2 nemajú pod 
sebou žiadne ciele (1.2.1, 2.2.1, apod.). 
Inak je práca adekvátna bakalárskemu štúdiu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práca zodpovedá štandardom bakalárskeho štúdia.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Študent si vybral menej bežnú formu citovania, pri ktorej je náročnejšie korektné uvádzanie citácií a strán, a preto je aj 
ťažšie odlíšiť citovaný text od vlastnej práce študenta. Inak práca zodpovedá štandardom bakalárskeho štúdia.  
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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. 
  

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Kľúčové aspekty hodnotenia: 

Adekvátne spracovanie zadanej témy. 

 

Otázky do diskusie: 

Aké dáta by boli potrebné na vytvorenie SWOT analýzy, ktorou by ste chceli overiť váš SMART cieľ (str. 23), a aké 
metódy by ste použili na získanie týchto dát? 

Má súčasná pandémia Covid-19 nejaký vplyv na realizáciu vášho projektu? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 

Datum: 25.5.2019     Podpis:  


