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Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Mgr. Petra Skálová, 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 

 

Autorka se ve své bakalářské práci zabývala zpracováním analýzy konkurenceschopnosti podniku 

Prodejna náhradních dílů Planetová. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou, jejichž 

obsahy spolu úzce souvisely. Je škoda, že v teoretické části byly využity převážně tuzemské zdroje.  

U finanční analýzy v kapitole 2.1 se autorka blíže zmínila pouze o ukazatelích likvidity bez uvedení 

důvodu jejich volby. Kromě zmínky o finanční analýze zde nekonkretizovala ostatní záležitosti, které 

je vhodné v rámci mikroprostředí podniku analyzovat.  

V praktické části studentka charakterizovala zvolený podnik a provedla analýzu jeho vnitřního i 

vnějšího prostředí. Podařilo se jí poukázat na základní prvky, které souvisejí s chodem podniku a mají 

vliv na jeho současný stav. Pokusila se přehledně porovnat i jednotlivé konkurenty a jejich nabídku.  
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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. 

 

Přestože některé úseky praktické části bakalářské práce byly zpracovány velmi zjednodušeně, zejména 

marketingový mix či finanční analýza, pozitivně hodnotím zejména snahu o nalezení nových cest k 

zajištění konkurenceschopnosti podniku, které byly navrženy na základě analýzy podnikového okolí a 

zpracované souhrnné SWOT analýzy. Autorka se snažila i o vyčíslení celkové finanční náročnosti 

jednotlivých návrhů.  

Z formálního hlediska by v praktické části nemělo být opomenuto uvedení jednotlivých literárních 

zdrojů u využitých finančních ukazatelů. V textu ani v seznamu literatury nebyl zvolen jednotný styl 

využívání mezer. V textu se vyskytovaly občasné přehlédnuté gramatické chyby. Zároveň by bylo 

vhodné označovat jednotky uvedených hodnot nejen do názvů tabulek, ale i do hlaviček tabulek (viz 

tab. 1 a 2). V seznamu zkratek by měly být uvedeny všechny využité zkratky. V práci by měly být 

v textu i v seznamu zkratek řádně zarovnávány jednotlivé sloupce. 

Zpracováním bakalářské práce autorka prokázala znalost hodnoceného prostředí daného podniku a 

svoji schopnost analýzy zjištěných dat. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci 

hodnotit známkou velmi dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Zhodnoťte strukturu výdajů a příjmů společnosti a uveďte, jaké hlavní faktory mohou do budoucna 

ovlivnit jejich vývoj.  

Uveďte, které z Vámi uvedených návrhů na zvýšení konkurenceschopnosti doporučujete v daném 

podniku přednostně zavést. Vaše tvrzení odůvodněte. 

Posuďte, jak ovlivnila chod podniku jednotlivá zavedená opatření, která měla vést ke snížení 

koronavirové infekce.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 26. 8. 2020        Podpis hodnotitele  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


