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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 
Jméno autora: Tereza Mařanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce:  doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost kvalifikační práce odpovídá oboru a stupni studia. 

 

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. 

Předložená práce splňuje zadání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka zpracovávala práci samostatně,  komunikovala, průběžné připomínky zapracovávala a práci rozšiřovala.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka využila znalosti získaných studiem, která propojila a aplikovala je na v praxi. Použila jednak metody známé z 
absolvovaných kurzů, ale i další nalezené v odborné literatuře, jejichž výsledky komparovala na konkrétním případu 
mezipodnikového benchmarkingu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má adekvátní rozsah, teoretický základ i aplikační část. Jazyk je dostatečně odborný a v práci se nevyskytuje významné 
množství jazykových a typografických chyb. Drobné výhrady  mám ale k formátu tabulek, kde se autorka nemusela držet 
šablony a mohla zmenšit písmo, případně upravit šířku sloupců - aby nedocházelo k roztahování řádků na dva, dále by pak 
popisky bylo vhodnější umisťovat nad tabulku. V některých grafech jsou dílčí popisky příliš velké.  
Zdrojová data (všech firem), ze kterých autorka vycházela, by měla být umístěna v přílohách, aby byla zajištěna ověřitelnost. 

 

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. 
Autorka využila řady zdrojů, vesměs veřejně dostupných, přitom dostatečně seriozních, použila zdroje jak české, tak 
zahraniční. Zdroje jsou uváděny vesměs korektně, nedošlo k žádnému závažnému porušení citační etiky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splnila cíl, mezipodnikové srovnání je provedeno komplexně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Mimo jiné srovnáváte výsledky vybraných ukazatelů s odvětvovými hodnotami a to jak pro vlastní podnik, tak i 
jeho konkurenty. Je zřejmé, že v některých ukazatelích mají oproti podniku všichni odchylky stejným směrem 
(například likvidita). Mohla byste diskutovat, jak se zde projeví skutečnost, že patrně hodnotíte firmy (oproti 
průměru v odvětví) malé? Jaký vliv má heterogenita odvětví?  

2) Základní firmě (i konkurentům) doporučujete zrevidovat distribuční model, resp. zadržování zásob, kde je 
oproti odvětví velký rozdíl. Jaké budou limity opatření pro firmy, které hodnotíte oproti jiným firmám v 
maloobchodu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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