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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1

velmi dobře

N

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená bakalářská práce na téma "Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku" je
zpracována na průměrné úrovni. Autor práci člení na teoretickou a praktickou část. V teoretické části
se zabývá konkurenceschopností a okolím podniku. Jako drobný nedostatek považuji omezené
množství zdrojů v rešeršní části práce (např. v kapitole 2.2.1 Analýza vnitřních faktorů autor využívá
pouze jediný zdroj, který není uveden v seznamu literatury). Dále autor na str. 21 uvádí, že průměrná
výše ziskovosti v USA se pohybuje okolo hodnoty 5 %, avšak tento údaj čerpá z literatury starší 15 let.
Domnívám se, že je možné dohledat data aktuálnější. Následně autor tyto základní teretická
východiska aplikuje v praktické části, kde se pokusil zanalyzovat vnější a vnitřní okolí společnosti
ANT studio s.r.o. Za prvé se autor zabývá analýzou vnějšího okolí, za druhé autor analyzuje vnitřní
okolí a za třetí získané informace využije k vytvoření SWOT matice společnosti ANT studio s.r.o.
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Z hlediska finanční analýzy je možné vytknout, že autor zjištěné hodnoty nesrovnává
s průměrnými hodnotami v odvětví.
Poslední kapitola je věnována návrhům a opatřením vedoucím ke zvýšení konkurenceschopnosti
společnosti ANT studio s.r.o. V závěru práce autor shrnuje zjištěné skutečnosti.
Na základě výše uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě s navrhovaným stupněm "velmi
dobře".

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
Jaké faktory jsou dle Vašeho názoru nejdůležitější k zajištění konkurenceschopnosti dané společnosti
na trhu?
Na straně 47 se soustředíte na ukazatele aktivity, dopočítejte obratový cyklus peněz a interpretujte
zjištěné hodnoty.

V Plzni, dne 19. 5. 2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1)Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2) Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3)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).
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