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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Předložená diplomová práce má jasně stanovený cíl zahrnující všechny body zadání.  

Vhodně byly vybrány podniky v prosperujícím oboru. Celkově je práce velice dobře metodicky vedena.  

 

Teoretická část obsažená v kapitolách 1-4 je vhodně vybrána a zpracována. Citace jsou standardní. Autor 

komparuje vybranou literaturu a práce nepostrádá ani vlastní zpracování výstupů.  

Praktická část je rozdělena do dalších Teoretická část obsažená v kapitolách 1-4 je vhodně vybrána a 

zpracována. Citace jsou standardní. Autor komparuje vybranou literaturu a práce nepostrádá ani vlastní 

zpracování výstupů.  

Praktická část je rozdělena do dalších pěti 5 kapitol 5-9. Sběr informací, analýzy i jednotlivé závěry jsou 

dělány v souladu s vybranou teorii. Sběr informací, analýzy i jednotlivé závěry jsou dělány v souladu s 

vybranou teorii.  

Slabinou celého výstupu je ale celková přehlednost, čitelnost, a to hlavně v praktické části.  

 

V kapitole 5 autor příliš krátce představuje vybrané společnosti. Kapitoly 6-8 se věnují již praktickým 

komparacím a analýzám. Bohužel v těchto kapitolách autor prolíná popis produktů, stávajícího stavu ve 
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firmách a samotných analýz. Některé části jsou obecně platné pro obě společnosti, ale jsou zmíněny 

např. jen u jedné firmy (požadavky evropské unie, normy, etc..) 

Dle mého názoru by některé části logicky patřily do samostatné části obecného ůvodu k trhu, či k  

představení společností (kapitola 5) Přesunutím by autor odlehčil jednotlivé části a práce by byla 

přehlednější. Zároveň by autor předešel případným chybám, kdy se do popisu jednoho podniku dostanou 

informace o druhém podniku viz. chybně umístěný obrázek č.10, kdy místo BCG matice pro Škoda Auto 

je zařazena matice BCG pro Hondu.  

Práce není prostá drobných chyb. 

Na základě zmíněného hodnocení hlavně z důvodů přehlednosti a řazení do jednotlivých částí a proto, 

že se jedná o diplomovou práci   navrhuji známku velmi dobře.       

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Doplnťe BCG matici pro Škoda Auto, kterou jste zapomněl přiložit.  

Vycházel jste pro práci pouze z veřejně dostupných zdrojů, nebo jste strategie konzultoval se zástupci 

firmy? Konzultoval jste s nimi i řípadné výstupy?  

V rámci práce doporučujete pro Škoda auto zavedení hybridních aut. Představte si že máte před vedením 

společnosti obhájít přidání hybridních aut do portfolia a pokuste se shrnout, 

 proč by hybrydní auta měla být přidána .(chování trhu , zdůrazmění úspěchu Hondy v této kategorri , 

odhad přínosu pro Škoda Auto etc. ) 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne             Podpis hodnotitele  


