
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rozbor a aplikace strategického řízení ve stavebních firmách 
Jméno autora: Tuan Duy Tang 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o téma, které velmi dobře teoreticky zpracované (viz Porter a další). 

 

Splnění zadání nesplněno 
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. 

Rozbor příčin neúspěchu firem je velmi obecný a není založen na žádném výzkumu resp. na žádných datech 
Cílem bakalářské práce bylo  „Získat data ohledně hospodaření z různých zdrojů a nakonec vyhodnotit jaká ze strategií je 
lepší a určit jejich rizikovost“  Toto student nesplnil, místo toho uvádí jen porovnání hospodářských výsledků. To není  
strategie, (opět odkazuji a Portera a další).  
Shrnutí a zobecnění je zcela nedostatečné.  Kde jsou generické strategie a strategické cíle uváděné v obr. 1?. 

 

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

Student vychází většinou jen ze studia literatury a zaměřuje se jen na ekonomické výsledky hodnocených firem . 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práci chybí . 

 

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

 

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. 
Ne všechny publikace uvedené v Bibliografii jsou citovány v textu.. např. 6 a 15. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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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. 
Konsultoval student řešenou problematiku s kompetentními pracovníky hodnocených firem? 

V čem se zásadně liší strategické řízení stavební firmy od strategického řízení firem v jiných odvětvích? 

Proč se vůbec student nezabýval analýzou SWOT případně SLEPTEf 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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