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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... x    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  x   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému x    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.)  x   
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

  

Předkládaná bakalářská práce VÝVOJ VLIVU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 

V SOCIOEKONOMICKÝCH PODMÍNKÁCH SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ obsahuje 68 stran textu, 3 

strany literatury, 6 příloh a další strany doprovodného textu. Práce je členěna do pěti hlavních 

kapitol, úvodu a závěru.  



Struktura práce je řešena logicky a smysluplně, jednotlivé kapitoly a subkapitoly na 

sebe dobře navazují a práce je racionálně provázána a sestavena. Z formálního hlediska je 

práce na pěkné úrovni, je velmi čtivá a poskytuje řadu dobře srozumitelných informací.  

Autorka si zvolila téma velmi zajímavé, ale poměrně náročné na získávání dat a 

relevantních informací z české literatury. Bakalantka musela čerpat z mnoha zahraničních 

zdrojů a materiálů, jejichž zapracování do textu bakalářské práce bylo poměrně náročné jak 

po obsahové tak i časové stránce. V některých pasážích se autorka pochopitelně nevyhnula 

určité míře populárně naučných vyjádření, které byly dány pravděpodobně právě náročnou 

prací s cizím jazykem. Práci to činí velmi čtivou i pro laickou veřejnost, místy však nejsou 

některá vyjádření zcela vhodná. I míra provedené analýza mohla být sice hlubší, ale na úrovni 

bakalářské práce je poměrně velmi dobrá a je pochopitelné, že na úrovni tohoto druhu práce 

nelze zakomponovat všechny faktory. 

Celkově oceňuji autorčinu samostatnost, nadšení pro téma, které si sama zvolila, 

svědomitý přístup a poctivou snahu po postižení dané problematiky. Dále oceňuji práci 

s anglickým textem, která přispěla podstatným dílem k vytvoření zajímavé práce. 

Dle výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci posluchačky Renaty Koubové 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

   
Otázky k obhajobě: 

• Skandinávské země jsou všeobecně pokládány za země s nejvyšší celkovou kvalitou 

života. Dokázala byste postihnout hlavní faktory, které toto jejich postavení zajišťují? 

• Jakým způsobem se tyto státy vyrovnaly a vyrovnávají s ekonomickou krizí ? 

 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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