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Jméno diplomanta:  Bc. Tomáš ČÁSTEK 

Název diplomové práce: Využívání dočasných příležitostí ve strategii a taktice podniku 

Cíl práce: posoudit strategická rozhodnutí společnosti Škoda Auto v krizových 

situacích a vyhodnotit jejich dopady zejména z hlediska vlivu 

na produkci a zaměstnanost společnosti. 

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 

 Výborně Velmi dobře Dobře Neprospěl 
I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem: 
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 diplomanta zpracovat získané podklady  X   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   
Formulování vlastních názorů diplomantem  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   
IV. Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG 
Posouzeno bez výhrad X 
Posouzeno s výhradami  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
Jaká je dlouhodobá strategie společnosti Škoda Auto a v jakém vztahu je ke koncernové strategii 
Volkswagen Group? 
 
Práci DOPORUČUJI k obhajobě. 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE 
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Text posudku: 
 
Pan Bc. Tomáš Částek si pro svou diplomovou práci zvolil téma, které je dlouhodobě aktuální, 
v současné situaci pak ještě více než kdy dříve: Jak má podnik reagovat na cyklické výkyvy poptávky 
po jeho produkci, aby na trhu obstál co nejlépe? Autor si tuto otázku pokládá v kontextu vývoje 
hospodářských výsledků největšího výrobce osobních automobilů na území České republiky, 
společnosti Škoda Auto. Je trochu škoda, že se při zpracování analytické/aplikační části textu pan 
Bc. Tomáš Částek širokým obloukem vyhnul aplikaci statistických metod a zvolenou problematiku 
řeší spíše intuitivně a „okoskopicky“, než exaktně. Poněkud to ubírá jeho analýze na hloubce a 
závěrům na síle. 
Po formální stránce nelze mít k práci žádné větší výhrady. Autor čerpá z řady českých i několika 
zahraničních zdrojů, teoretickou část práce opírá o publikace renomovaných autorů a odborníků ve 
zkoumané problematice. Seznam literatury je zpracován v souladu s platnými normami a předpisy a 
práce rovněž prošla bez nejmenších problémů kontrolou na podezření z plagiátorství. 
Diplomovou práci lze bez nejmenších pochybností doporučit k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat 
stupněm velmi dobře. 


