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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  TVORBA STRATEGIE ROZVOJE VYBRANÉHO STROJÍRENSKÉHOPODNIKU 
Jméno autora: Ludmila Solfronková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kavan, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ŘEP FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o průměrně náročné, ale prakticky významné téma. 

 

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 závěrečná práce splňuje zadání, které bylo naplněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 byla během řešení aktivní, dodržovala dohodnuté termíny konzultací. Studentka je schopna samostatné tvůrčí 
práce. 

 

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. 
Bakalářská práce splňuje zadání. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Správnost formálních zápisů odpovídá stupni bakalářská práce. Rovněž typografická a jazyková stránka. 

 

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. 
Studentka byla při získávání a využívání studijních materiálů aktivní. Výběr pramenů je relevantní. Převzaté prvky jsou 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Nedomnívám se, že došlo k porušení citační etiky. Neměl jsem k dispozici software 

obrany proti plagiátorství.  

 

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 zručnost i apod. 
Dosažené výsledky odpovídají úrovni bakalářské práce, v úrovni teoretických i praktických výstupů. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce je věnována tvorbě rozvojové strategie vybraného strojírenského podniku. K řešení autorka přistoupila 

především s důrazem na technické aspekty tvorby strategie, především na základě rozhovorů s vedením předmětné společnosti. 

Věnovala se problematice finanční analýzy, analýzy vnitřních zdrojů a analýzy vnějšího prostředí podniku. Protože podnik 

doposud neměl deklarovanou svou rozvojovou strategii, tak ji autorka definovala. S vedením podniku sestavila vizi a pustila se 

do tvorby rozvojové strategie s pomocí dat evropského statistického úřadu. Dalším krokem bylo vytvoření PESTLE analýzy a 

uplatnění Porterova modelu pěti sil. Z ekonomických výkazů autorka čerpala informace o vnitřních zdrojích podniku. Jak z 

hlediska finančního, lidského, materiálního, tak i nemateriálního. Mezi těmito zdroji byly například, průzkum spokojenosti 

zaměstnanců, mzdový Benchmarking, který si podnik nechal v minulém roce sestavit. Autorka ve své bakalářské práci 

analyzuje i doklady o mezinárodních patentech, jež firma společně s mateřskou společností zaregistrovala. Dále následovalo 

vytvoření SWOT analýzy, jako součásti metody Balanced Scorecard. Autorka logicky hodně čerpala z rozhovorů s vedením 

podniku. Firmě navrhla rozvojovou strategii, která se skládá z jednotlivých interních projektů. Obsahem této strategie jsou tedy 

konkrétní řešení jednotlivých oblastí, ve kterých má podnik prostor pro zlepšení, nebo se jedná o využití jeho silných stránek. 

Autorka vznesla svou rozvojovou strategii, která se jeví jako přínosná. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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