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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Kristýna Holbová 

Název bakalářské práce: Faktory konkurenceschopnosti vybraného podniku 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit postavení firmy v konkurenčním prostředí a 

navrhnout opatření ke zvýšení její konkurenceschopnosti.  

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, 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  

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 

Posouzeno s výhradami  

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. Byly v případě hodnocení faktorů SWOT analýzy (str. 42) využity nějaké objektivní metriky nebo 
pouze „subjektivní odborné zhodnocení“? Jaká jsou rizika tohoto způsobu hodnocení? 
2. Představují Vámi navržená doporučení vytvoření lepší image, zlepšení komunikace se zákazníky, 
lepší využití informačního softwaru (str. 44) skutečně aspekty diferenciace? Nejedná se pouze o 
zlepšení současně poskytovaných služeb na úroveň konkurence?   
3. Myslíte si, že Vámi navrhované doporučení družstevní výstavby (str. 45) je pro družstvo v blízké 
budoucnosti reálné?   
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře mínus                 

 
Datum:  5. 1. 2019                                                              Bednářová                                                                                                           

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit postavení firmy v konkurenčním prostředí a navrhnout 

opatření vedoucí ke zvýšení její konkurenceschopnosti. Vybraným podnikem je stavební bytové 

družstvo. Cíle práce byly na akceptovatelné úrovni splněny. Použité metody jsou adekvátní, 

provedená analýza je ovšem relativně povrchní a nekompletní.  

Z pohledu struktury práce byla dodržena logika vzhledem k vytýčeným cílům.  V první části jsou 

teoreticky vymezeny základní principy konkurenceschopnosti a strategie podniku. V praktické části 

jsou pak teoretické poznatky využity při analýze okolí a vnitřních zdrojů podniku na základě 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy. Citační schopnosti autorky jsou na 

průměrné úrovni. 

Dosažené výsledky byly využity k návrhu doporučení pro podnik v rámci její konkurenční strategie 

budoucího rozvoje. Navrhovaná doporučení pouze částečně korespondují s teoretickými poznatky, 

navíc tato doporučení nejsou podložena hlubší analýzou a není ani proveden rozbor jejich možné 

realizace ani vyhodnocení vzhledem ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.    

 

Bakalářskou práci vzhledem k hloubce provedené analýzy, použitým metodám, formální i stylistické 

úpravě hodnotím stupněm velmi dobře mínus. 

 

V Liberci dne 5. 1. 2019 

Bednářová Pavla 

 

 


