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Jméno studenta:  Jakub Novák 
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Téma bakalářské práce:  Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce               
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce se zabývá tématem konkurenceschopnosti podniku. Je tradičně rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje běžné oblasti, které se k tomuto tématu 

vztahují. Na škodu teoretické části je do určité míry fakt, že autor čerpá převážně pouze z několika 

základních zdrojů. V praktické části je představena zkoumaná společnost. Porterův model 5 sil 

považuji za průměrně zpracovaný, určitě by si zasloužil lepší zpracování. Výstupy finanční analýzy 

bych také ráda viděla lépe zpracované. Určitě minimálně v tom směru, kdy autor vysvětlí, jaké 

ukazatele a proč sleduje, a celkově lépe popíše tedy výstupy finanční analýzy. V případě SWOT 

analýzy by určitě za podrobnější vysvětlení stála otázka chybně nastavené vize a mise. V závěru uvádí 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

autor celkem 3 návrhy ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku. Proti těmto opatřením nelze do 

velké míry nic namítat, nicméně se domnívám, že v práci do velké míry chybí užší zaměření na 

konkurenci a i na zakázníka. 

Celkově práci hodnotím jako průměrnou s potenciálem k lepšímu zpracování, na pomezí známky 

velmi dobře a dobře.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Na základě jakých kritérií jste identifikoval lokální konkurenci? 

 

Rozeberte otázku chybějících cílů společnosti - viz strana 49 a 34, vysvětlete Vaši argumentaci. Jak 

byste si to představoval jinak?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 13.5.2019        Podpis hodnotitele  
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