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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategický plán podniku 
Jméno autora: Markéta Zubalíková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Jiří Strouhal 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS – Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor si vybral velice atraktivní a oblíbené téma strategického plánování. Z tohoto pohledu měl možnost se obsahově i 
strukturálně inspirovat i jinými pracemi a hlavní přidanou hodnotu lze spatřit jen ve vlastní aplikační části na konkrétní 
obchodní korporaci.  
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Cílem textu bylo zpracovat strategický plán dobře fungující obchodní korporace. Autorka provedla historický exkurs do 
začátků fungování autoservisu, původní specializaci bratří majitelů a další rozvoj. Analytická část postrádá vhodné teoretické 
ukotvení i správnou interpretaci výsledků.  

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Způsob řešení práce je vhodný. Skutečně není nutné obsahově oddělovat teoretickou a praktickou část. Problémem této 
práce je, že toto autorka ne zcela zvládla. Teoretická část mnohdy chybí úplně.   

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 Analytickou část lze označit jako v zásadě akceptovatelnou – největší problém vidím v interpretaci výsledků, která mnohdy 
chybí naprosto či je ne zcela vhodná (např. ukazatele finanční analýzy a vývoj v čase).  
Teoretický background v práci v podstatě neexistuje. Pokud vyjdeme z teze, že z hlediska Zákona o VŠ lze považovat 
diplomovou práci za vědeckou práci, potom tato tento předpoklad bohužel nesplňuje.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formálního pohledu chybí širší teoretický background. Analytickou část hodnotím v zásadě pozitivně. Rozsah práce je 
dostatečný. Práce občas trpí gramatickými nedostatky.  
V profesním životě doporučuji se podívat i na to, zdali je vše automatizované správně generováno (viz obsah).  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Část má velmi minimalisticky pojatou teoretickou část. Bibliografie v referencích není úplně ideální. Citace jako takové byly 
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provedeny řádným způsobem a korektně.  
 

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, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

Jakkoli se domnívám, že v ekonomických disciplínách by měla být preferována aplikační část nad částí 
teoretickou, tato práce teoretické pasáže (tak, jak je pro obdobné práce požadováno Zákonem o VŠ) 
v podstatě neobsahuje – jedná se o ryze aplikační část. Tuto poznámku nechť zváží komise při obhajobě.  

V analytické části postrádám u jednotlivých analýz komentář, proč k daným změnám v analyzované 
firmě došlo, nechť se k této výtce autorka vyjádří.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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