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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
Návrh modelu konkurenční strategie podniku je úzce spjat s problematikou konkurenční výhody, která
je v tržním prostředí klíčovým faktorem úspěchu. Autor na základě podrobných analýz formuluje čtyři
opatření, která by měla vyřešit slabé stránky zjištěné ve SWOT analýze podniku. Při zpracování
tématu bakalářské práce vychází z literární rešerše jak domácích tak zahraničních zdrojů a zjištěné
teoretické poznatky aplikuje v praktické části bakalářské práce. Formuluje 5 hypotéz, na které nachází
v závěru bakalářské práce odpověď.
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Za slabou stránku považuji formální úpravu: list Zadání bakalářské práce je vložen obráceně,
barevnost tabulek znesnadňuje čtení textu, nejednotnost v barevnosti tabulek). Tyto skutečnosti snižují
hodnotu předkládané bakalářské práce.
I přes výše uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Charakterizujte své návrhy na posílení konkurenceschopnosti analyzovaného podniku. Který z
návrhů považujete za nejvýznamnější a proč?
2. Mezi příležitostmi ve SWOT analýze na str. 84 uvádíte "Nízké výstupní bariéry z odvětví".
Vysvětlete.
3. Formulujte konkurenční výhodu analyzované společnosti.

V Chebu, dne 5. 5. 2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu a odůvodněte níže při odůvodnění klasifikačního
stupně.
2/
Kliknutím na pole vyberte požadovaný klasifikační 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.
1)

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte spolu s BP na sekretariát KPM FEK v
Chebu nejpozději do 20. 5. 2019.
Nově:
Posudek zašlete mailem na kurova@fek.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru: BP_příjmení
studenta_VP_pdf (př.: BP_novak_VP.pdf)
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