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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh strategie organizace 
Jméno autora: Jakub Brabec 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Michal Novák, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: GEU Consulting, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Hodnocení a doporučení podnikové strategie na vybrané organizaci řadím mezi průměrně náročné zadání. 

 

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. 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh strategie pro společnost GEU Consulting, sro zabývající se poradenstvím a 
realizací přímých a nepřímých dotačních titulů. Při splnění mandatorních podmínek jako jsou zpracování teoretické části a 
ekonomické analýzy firmy, byly aplikovány současné moderní metody pro generování firemní strategie a byl předložen 
návrh firemní strategie. Předložená závěrečná práce proto splňuje zadání.  
 

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

Je zřejmé, že diplomant s ohledem na úroveň zpracování práce pochopil a zvládl úspěšně metody a metodiku plánování 
firemní strategie. Praktická aplikace  a postup jeho řešení lze považovat za adekvátní situaci, ve které se nachází společnost 
GEU Consulting, sro.  
V rámci předložených závěrů ale postrádám detailnější práci s kategoriemi, které by měly nastartovat růst firmy, tj. 
postrádám např. návrh variantního řešení v čase, kdy bude nutné reagovat na to, co se podařilo a co se nepodařilo. Logicky, 
předložená doporučení není možné aplikovat do nekonečna.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odbornou úroveň hodnotím především podle stupně zvládnutí problematiky podnikové strategie a schopnosti diplomanta ji 
aplikovat v praxi. Obojí je v rámci zadání nadprůměrné, stejně tak jako způsob vyjadřování a prezentace vlastních myšlenek a 
závěrů.  V práci nejsou formální chyby. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce a rozsahem práce odpovídá zadání. Jazyková úroveň je dobrá, drobné úlety typu vydefinovat, dopomoci 
nebo vážené ohodnocení dobrý dojem příliš nekazí. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
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Výběr podkladů pro splnění cíle diplomové práce byl proveden dobře a nechybí žádný z podstatných titulů z této oblasti. 
Všechny převzaté prvky z literatury jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah a nedošlo k porušení citační etiky.  
Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 

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. 
Další komentáře k práci nemám. 

 
 
 

 

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. 
 
Celkové hodnocení se opírá o pečlivě provedenou teoretickou část, podrobnou analýzu a praktické logické návrhy 
pro firmu. 
 
V intencích mé poznámky ke zvolenému postupu řešení pokládám diplomantovi tuto otázku: Pokud do tří let (ze 
čtyř) nebude patrné zlepšení, co byste společnosti GEU Consulting sro doporučil? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm      B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.6.2019     Podpis:      Ing. Michal Novák, CSc. 


