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Chybí formulace vlastních závěrů
Další hodnocení:
Autorka jako cíl práce uvádí "provedení strategické analýzy vnějšího prostředí podniku". Analýza nemůže být
cílem, ale je nástrojem k jeho dosažení. Jako metodický postup je uveden dotazování, ale není podrobněji
specifikován. Dále je za analytický nástroj uváděn Porterův model. Tady by si autorka měla ujasnit, k čemu byl
Porterem formulován a to promítnout do analytické části. Literární rešerše - uvádí řadu tvrzení, u nichž nejsou
uvedeny zdroje. U autorů se uvádějí křestní jméno, někdy jsou citovány celé odstavce. Jsou v ní uvedeny
analytické postupy, které v praktické části nebyly použity. V praktické části jsou často uváděny subjektivní názory
a obecná tvrzení bez argumentační podpory. Většina analytických postupů je povrchních. Práce v představách
autorky je z hlediska rozsahu a odborné vybavenosti autorky nad rámec BP. Po formální stránce jsou v práci
překlepy, nejednotné ne/vynechávání řádků mezi odstavci a chybí mezery po interpunkci.
Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Co je cílem modelu pěti sil podle Portera?
Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Jak byl pro práci prováděn průzkum trhu?
Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:
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