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Posudek oponenta bakalářské práce 
 
 
Jméno studenta: Petr Strojil       Oponent BP: Martin Mikeska              Ak. rok: 2005/2006 
 
 
 
Téma BP: Analýza konkurenceschopnosti firmy Tomatex Otrokovice a.s. 
 
 
 

 
Hodnocení náročnosti tématu na: Úroveň 
                                                                                 nadprůměrná průměrná podprůměrná
teoretické znalosti X  
praktické zkušenosti X  
sběr a zpracování podkladů a vstupních dat  X 
specifické nároky tématu (originalita, rozsah,  X 
statistické zpracování dat, interpretace závěrů ap)  

 
 

Kritéria  hodnocení práce diplomanta:             Úroveň 
nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit

splnění cíle práce X    
metodologická kvalita postupu   X   
úroveň teoretické části  X    
práce s literaturou (citace)  X   
úroveň analytické části  X    
adekvátnost použitých metod  X   
úroveň projektové části     X 
úroveň návrhu  řešení  (realizace) X    
jazyková úroveň práce   X   
formální úroveň  (text, grafy, tabulky)  X   
přehled literatury (rozsah, kvalita)  X   
jiné kritérium (novost,  přínos praxi)  X   
 
 
 
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 
 
 
 
(Obraťte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře.) 
 



Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě: 
 
Autor vhodně zvolil formulaci cílů a jejich naplnění. Zároveň řeší aktuální problém 
v textilním průmyslu s ohledem na vývoj globální ekonomiky.  
Struktura práce byla po obsahové stránce naplněna a interpretace kvalitativních dat je 
v souvislosti s navrženými závěry.  
V práci postrádám pouze více kvantitativních dat ukazatelů, které by pomohly k lepšímu 
rozhodování v ekonomickém prostředí. 
 
Formulace doporučení svědčí o znalosti zkoumané problematiky ze strany autora, jako 
připomínku uvádím jen některé literární zdroje, které jsou starší 10ti let. 
 
Otázky: 
 
Na straně 54 v doporučeních uvádíte, že by firemní strategií i nadále měla zůstat snaha o 
trvalou inovaci výrobku. Snaha společností o inovaci a případně diverzifikaci na trhu je 
v dnešní době nezbytná. Nebojíte se ale, že těsná vazba na automobilový průmysl může do 
budoucna ohrozit existenci firmy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na klasifikaci bakalářské práce: B – velmi dobře 
 
 
 
Ve Zlíně dne 24.05 2006 
 
 
                 ………………………………    
             podpis oponenta BP 
 
Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:  
 
Stupeň klasifikace: A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě 
 E - dostatečně F - nedostatečně   
 
 
 
 


