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Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno studenta: Oponent BP: Ak. rok: 
Martin FUKS Ing. Pavel Taraba, Ph.D. 2013/2014 

Téma BP: 

Analýza konkurenceschopnosti firmy XY 
 

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 – 10) 

1 Náročnost tématu práce 6 

2 Splnění cílů práce 5 

3 Teoretická část práce 5 

4 
Praktická část práce 
(analytická část) 

4 

5 
Projektová část 
(řešící část) 

5 

6 Formální úroveň práce 5 

 
CELKOVÝ POČET BODŮ 
(0 – 60)  

30 

 
Hodnocení jednotlivých kritérií: 

ROZSAH BODŮ SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ 

0 bodů nesplněno 
(odpovídá stupni „F“ podle ECTS) 

1 – 2 body splněno pouze na úrovni základních požadavků 
(odpovídá stupni „E“ podle ECTS) 

3 – 4 body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky 
(odpovídá stupni „D“ podle ECTS) 

5 – 6 bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky 
(odpovídá stupni „C“ podle ECTS) 

7 – 8 bodů splněno zcela bez výhrad 
(odpovídá stupni „B“ podle ECTS) 

9 – 10 bodů splněno nadstandardně 
(odpovídá stupni „A“ podle ECTS) 



   2 

Připomínky k práci: 
Náročnosť témy bakalárskej práce je priemerná. Práca obsahuje niekoľko formálnych 
nedostatkov. Použitie hovorových prvkov v rámci úvodu bakalárskej práce nepovažujem za 
vhodné. Obtekanie obrázkov sa v bakalárskych prácach nepoužíva (obr. 1). Výber zdrojov 
použitých pri spracovaní teoretickej časti by som odporučil rozšíriť a zamerať sa hlavne na 
aktuálne poznatky obsiahnuté v zahraničných časopisoch. Študentom prezentované analýzy 
sú zpracované iba dostatočne.  Použitie tabuľky zobrazujúcej výsledky SWOT analýzy by 
bolo vhodné. U SWOT analýzy by mal byť doplnený diagram zobrazujúci jednotlivé 
stratégie z nej vyplývajúce (teoretická časť 1.4.3. str. 23). U portfóliovej analýzy - BCG 
matica (obr. 28) by mali byť doplnené popisky osí a tempo rastu trhu by malo byť u osy y. 
Návrhy vypracované študentom považujem za priemerné. Navrhujem ich detailnejšie 
zpracovanie.     
 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Na základe čoho ste zvolil jednotlivé hodnotové kritériá u Benchmarkingu? (obr. 29) 
 
2. Ktorú zo stratégií by ste na základe SWOT analýzy firme odporučil  
(S-O, S-T, W-O, W-T)? Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

 
 
 
 
Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP.  
  
 
Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body). 
  
 
 
Ve Zlíně dne: 22.5.2014 
 
 
 
 
   

podpis oponenta BP 
 
 
 


