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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Selected topic of the bachelor thesis can be considered as very difficult and proper preparation of a complex global market 
analysis rather corresponds with the level of diploma thesis. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Taking into account the limited scale of the bachelor thesis defined objectives can be considered as accomplished.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student actively and regularly consulted interim versions of the thesis. Significant corrections of proposed solution and 
thesis structure were needed from the supervisor. This is understandable due to lack of specialised subjects in the student’s 
curriculum.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Preparation of a complex market study of the global rolling stock industry requires much deeper analysis of wide range of 
data, which are often difficult to access. Evaluated thesis can therefore be considered as a pre-study summarising general 
characteristics of the rolling stock industry. With respect to the fact that it is a bachelor thesis of theoretically focused 
study programme its quality can be considered as good.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bachelor thesis fulfils all formal requirements, formulations are clear and understandable and it has logical structure. Its 
graphical quality can also be evaluated as good.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student used wide range of information sources – both monographs and internet sources. He respected all the rules and 
conventions for information sources citations.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Market study and related analyses (SWOT, PEST, and Porter’s five forces analysis) should be much deeper and should be 
supported by the much detailed data but considering bachelor level of the thesis and missing specialisation of the study 
programme Mr. Civilibal prepared good quality characterisation study of the rolling stock industry summarising general factors 
and current trends within this sector.  

 
 

I evaluate this bachelor study by the grade B - velmi dobře. 

 
Supplementary question: 
What are the latest technological trends (part of the PEST analysis) that can influence future development in the 
rolling stock industry? 
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