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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Alena Krajbichová 

Název bakalářské práce: Hodnocení firemní konkurenceschopnosti. 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zhodnocení současné firemní pozice, identifikace příležitostí a 

hrozeb podniku z vnějšího okolí a detekce silných a slabých stránek na základě interní analýzy dat. 

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 závěru práce navrhujete čtyři různé možnosti „rozšíření povědomí o Lékárně Svět“. Uvažují 
majitelé firmy o zavedení některé z nich? 
 
2) Rodinnost firmy uvádíte v rámci SWOT analýzy na straně 54 v rámci silných i slabých stránek 
včetně vysvětlení. Bylo by možné rodinnost firmy jako slabou stránku eliminovat (konkrétně, příp. i 
obecně)? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   výborně              
 
 
Datum: 26. 4. 2019                                                         Bednářová                                                                                                                            

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současnou situaci firmy Lékárna Svět s.r.o., identifikovat 

příležitosti a hrozby podniku z vnějšího okolí a silné, slabé stránky na základě interní analýzy. 

Stanovené cíle práce byly splněny.  

Práce má logickou strukturu; v teoretické části bakalářské práce byla popsána východiska 

hodnocení konkurenceschopnosti, postup a metody finanční analýzy a také analýza podnikatelského 

prostředí. Definované metody byly následně v praktické části aplikovány na vyhodnocení 

konkurenceschopnosti lékárny Svět s.r.o. Nástrojem pro analýzu vnějšího prostředí byla v práci 

zvolena PEST analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil, vnitřní prostředí firmy bylo 

vyhodnoceno prostřednictvím finanční analýzy a SWOT analýzy. Použité metody výzkumu jsou 

adekvátní a vhodné, hloubka provedené analýzy je nadprůměrná.  

Práce je vhodně doplněna grafickým aparátem ve formě tabulek a grafů. Citační schopnosti 

autorky jsou na velmi dobré úrovni, práce s českou i zahraniční literaturou vyhovuje stupni 

provedené analýzy. Formální, stylistická i jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Autorka 

v práci prokázala dobrou orientaci v problematice, nadprůměrná je i její schopnost kritického a 

analytického myšlení včetně schopnosti formulovat vlastní názory a argumentačně je podpořit. 

Přínosem práce je také aplikovatelnost dosažených výsledků a vyvozených závěrů v praxi.   

 

Datum:  2. 5. 2019    

Bednářová 


