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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Denisa Kubinová 

Název bakalářské práce: Faktory konkurenceschopnosti u podniků v česko-polském 

srovnání 

 

Cíl práce: Cílem BP je zjistit faktory konkurenceschopnosti českého a polského podniku a 

následně vyhodnotit situaci obou podniků.  

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost studenta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů studentem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Na straně 32 popisujete, že firma Drana se pohybuje v jiné cenové relaci než Vitana, Kotányi. 

Jaké je tedy cenové rozpětí výrobků u firmy Drana?  
2. V čem lze spatřovat podobnost a v čem naopak odlišnost konkurenčních faktorů u obou firem?  
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:     velmi dobře            
 
 
Datum:   15. 5. 2018                                                                                                                                                                                           

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Studentka se ve své BP zabývá faktory konkurenceschopnosti českého a polského 

podniku. Teoretická část popisuje pojmy konkurence a konkurenceschopnost, 

konkurenční prostředí a konkurenční výhoda. V praktické části je charakterizována 

česká firma Drana, s.r.o. a polská firma BiFIX Wojciech Piasecki Sp.j. Studentka 

rozebírá jak vnější faktory konkurenceschopnosti, tak vnitřní faktory u obou firem. 

Závěrečná kapitola vyhodnocuje celkovou situaci obou podniků.  

Práce je přehledná, studentka zpracovala i vybrané ukazatele finanční analýzy 

v české firmě.  

V závěrečném zhodnocení by byla určitě přínosná pro větší přehlednost shrnující 

tabulka porovnávaných faktorů konkurenceschopnosti obou firem.  

Práce má 52stran a splnila všechny body zadání.  
 

 


