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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta: Matouš FALOUT 
Název bakalářské práce: Porovnání konkurenceschopnosti deseti největších 

evropských výrobců automobilů 
Cíl práce: identifikovat rozdíly v konkurenceschopnosti automobilového průmyslu vybraných 

ekonomik a v dynamice jejího vývoje od roku 2000 do současnosti 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Aleš Kocourek, 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: 
 
Domníváte se, že evropský automobilový průmysl má šanci uspět v rostoucí a rychle se zlepšující 
konkurenci výrobců z Číny a Indie? Může v tomto ohledu strategie CARS 2020 výrazně pozici 
evropských producentů zlepšit? 
 
Práci DOPORUČUJI k obhajobě. 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  VÝBORNĚ MÍNUS 
 
 
Datum: 20. května 2017                                                                                                      

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Text posudku: 

Bakalářská práce pana Matouše Falouta se zabývá tématem národní konkurenceschopnosti 
automobilového průmyslu deseti největších evropských výrobců automobilů. Autor ji tradičně dělí 
na teoretickou (resp. teoreticko-metodologickou) část a část aplikační (praktickou). Rozsahem 
nejsou tyto dvě části rovnocenné. Teoretická část tvoří cca dvě třetiny, praktická část pak zbývající 
jednu třetinu rozsahu práce. Autor však v teoreticko-metodologické části provádí pečlivou rešerši a 
uvádí čtenáře do komplexní problematiky konkurenceschopnosti, která je jádrem celé práce. Dále se 
autor zabývá vymezením automotive a představuje čtyři různé klasifikace automobilového průmyslu. 
Z tohoto teoreticko-metodologického základu pak vybírá vhodný indikátor měření 
konkurenceschopnosti automotive na národní úrovni a také nejpříhodnější statistickou klasifikaci 
tohoto sektoru s ohledem na dostupná data a vybraný indikátor. V praktické části pak analyzuje 
deset zemí EU s největší roční produkcí automobilů a srovnává jejich relativní konkurenceschopnost. 
Ukazuje a komentuje dlouhodobé vývojové trendy a upozorňuje na geografické přesuny 
komparativních výhod mezi členskými státy EU v posledních letech. Práce tak naplňuje svůj cíl a 
vrcholí závěrem, v němž autor rozšiřuje svůj pohled na evropský automobilový průmysl do globálního 
kontextu. 

Přes drobné formální nedostatky (zejm. v seznamu použitých zdrojů) a osobitě kostrbatý a 
šroubovaný styl psaného projevu pana Matouše Falouta  jeho bakalářská práce naplňuje formální i 
obsahové požadavky kladené na vysokoškolskou kvalifikační práci a lze ji bez pochyby doporučit 
k obhajobě. 


