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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Karolína Vymětalíková 

Název bakalářské práce: Faktory konkurenceschopnosti podniku Kovošrot Group CZ, 

a.s. 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je vyhodnotit faktory konkurenceschopnosti podniku Kovošrot 

Group CZ, s.r.o. v regionu Liberec a navrhnout doporučení k jejímu zlepšení. 

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) V bakalářské práci na str. 47 navrhujete obnovení provozovny v Mladé Boleslavi. Je toto 
doporučení realizovatelné, příp. za jakých podmínek? 
 
2) V závěru na str. 57 doporučujete: „Kromě toho by se společnost také měla více zaměřit na 
marketingovou činnost. Oproti konkurenci by tak zvýšila povědomí u občanů, ale také může přilákat 
potenciální zaměstnance, které firma potřebuje.“ Myslíte si, že v obou případech je vhodná stejná 
marketingová činnost? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   velmi dobře            
 
 
Datum: 26. 4. 2019                                                         Bednářová                                                                                                                            

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit konkurenceschopnost podniku KOVOŠROT GROUP CZ, 

s.r.o. v regionu Liberec. Pro tuto identifikaci byly použity SLEPTE analýza, SWOT analýza a 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Použité metody jsou adekvátní a vhodné a vedly ke 

splnění stanovených cílů. 

Práce je logicky strukturovaná na teoretickou část a praktickou část. Na základě analýz 

interních ukazatelů a informací bylo provedeno vyhodnocení konkurenceschopnosti a následně byla 

stanovena konkrétní doporučení pro společnost. Provedená analýza obsahuje dílčí nedostatky 

ve zdůvodnění jednotlivých tvrzení i v komplexnějším propojení zkoumaných faktorů. Praktická 

aplikace dosažených výsledků a vyvozených závěrů je tím částečně omezená. Práce je 

doplněna grafickým aparátem ve formě tabulek a grafů. Citační schopnosti autorky jsou na 

velmi dobré úrovni, stejně tak i práce s českou i zahraniční literaturou. Formální, stylistická i 

jazyková úroveň je dobrá. 

  

 

 

Datum:  2. 5. 2019    

Bednářová 

 

 


