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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je obsaženo v názvu práce, tj. Rozbor soutěžních činitelů dodavatelské organizace a rozbor rozvoje její soutěžní 

strategie. Složitost činitelů a jejich vzájemné spolupůsobení vyžaduje značné nároky na erudici studentky. 
 

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.  

Práce má 60 stran textu včetně obrázků, tabulek a grafů a šest příloh. 

Body zadání byly splněny. Práce je přiměřeně obsažná, avšak pokrývá zadanou problematiku v širokém záběru. 
 

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

Studentka čerpala především z podkladů společnosti Hochtief CZ, které podrobila kritické analýze jednak s použitím postupu 

SWOT (odd. 4), jednak s použitím postupu PEST (odd. 9). V práci se vyskytují mnohokrát odvolávky na Porterův přístup (5F 

model), ale M. E. Porter není v seznamu literatury (zejména jeho kniha Competitive Strategy z r. 1985) uveden. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
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 
Studentka dospěla k závěru, že organizace Hochtief CZ má pozitivní i negativní stránky (str. 55). Doporučuje, aby se 

společnost ke zvýšení své konkurenceschopnosti zaměřila na strategii MinMax (54).  

Postrádám analýzu rizika stavebního dodavatele, ačkoliv použití přístupu SWOT k tomu vybízí. 

Postrádám podrobnější zmínku o pojišťování stavebního dodavatele. Hochtief CZ má "Insurance Broking And Risk 

Managemnent" (srov. str. 36). 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Formální úroveň je velice dobrá. 

Jazyková úroveň je výborná, studentka ovládá anglické odborné názvosloví. Práce je srozumitelná. 

Postrádám však Seznam značek a Seznam použitých pojmů (eventuálně jejich vysvětlení; např. nejsou vysvětleny zkratky 

PEST a SWOT – jsou sice známé, ale jen určitému okruhu odborníků). 
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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. 
Práce se především opírá o dokumenty společnosti Hochtief CZ. Studentka z těchto dokumentů vytěžila podstatné podklady 

pro svoji analýzu. 

V Zadání je uvedena doporučená literatura o ovládání rizika, není však uvedena ani v Seznamu literatury (References) a není 

uvedena ani jiná rizikologická publikace. Zadání ovšem rizikovou analýzu výslovně nepožaduje. Konkurenceschopnost nelze 

ale bez analýzy rizika hodnotit ani zvyšovat. 
 

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. 

Aspekty: Celkový výklad, snaha o dosažení závěrů. Formulace závěrů. 

Celkové hodnocení: 

diplomantka může být připuštěna k magisterské závěrečné zkoušce 

Otázky: 

– význam pojišťovacího makléře ve výstavbovém projektu 

– bankovní záruky ve výstavbových projektech a jejich souvislost s konkurenceschopností 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm 

B - velmi dobře. 
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