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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Competitive Strategy 

Jméno autora: Ekaterina Barashkova  
Typ práce: diplomová 
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Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Práce splňuje zadání. Cíle splněny. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Aktivita diplomantky byla dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Dohodnuté termíny byly vždy dodržovány.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Pro řešení diplomové práce byla použita řada zdrojů a podkladů z literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je, jak vyplývá z názvu vypracována v angličtině a má velice dobrou úroveň.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Diplomantka prokázala schopnost pracovat s literaturou. Bohužel chybí některé odvolávky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Práce má zajímavé téma. Je zaměřena na marketingové plánování ve stavebnictví. V teoretické části je popsána a 
analyzována stávající situace na stavebním trhu s ohledem na jeho specifika. Jsou zkoumány různé marketingové nástroje, 
které by mohly být využity ve stavebních podnicích. V praktické části jsou hodnoceny výkony některých stavebních 
společností pomocí vnitřní a vnější analýzy a jsou navrženy strategie pro vylepšení jejich konkurenceschopnosti. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Diplomovou práci hodnotím velice kladně a doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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