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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem této práce je provést analýzu konkurenčního prostředí pomocí vybraných metod strategické analýzy s důrazem na 
hodnocení konkurenčního prostředí automobilového průmyslu v České republice. Pro posouzení konkurenčního prostředí, 
subjektů, které na daném trhu působí, a jejich vzájemných vztahů včetně jejich konkurenční pozice je nutné získat velké 
množství informací a ty adekvátně využít. Z tohoto důvodu se jedná o náročnější 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. 

Bakalářská práce analyzuje konkurenční prostředí v automobilovém průmyslu České republiky, a to s akcentem na prémiový 
segment – pro posouzení konkurence byly zvoleny společnosti Audi, BMW a Mercedes-Benz.  
Teoretická část obsahuje vymezení pojmů konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční prostředí a také charakteristiku 
vybraných metod strategické analýzy, které se využívají pro rozbor vlivu v makroprostředí i mikroprostředí podniků. 
Strategická analýza je zmiňována rovněž v souvislosti se strategií a strategickým řízením.  Teoretická část koresponduje 
s částí praktickou, kde je automobilový trh stručně charakterizován, jsou vymezeny trendy dalšího vývoje, je provedena 
analýza makrookolí a pozornost je věnována zejména analýze konkurence z hlediska vybraných společností.  Vymezení 
příležitostí a hrozeb pro vybrané společnosti koresponduje s uvedenými doporučeními. 
 

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. 
Student spolupracoval s vedoucí práce, připomínky vedoucí práce byly zapracovávány.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část odpovídá potřebám pro zpracování zadání, vybrané metody jsou následně využity při hodnocení trhu, 
konkurence a konkurenčního postavení vybraných společností. Některé analýzy jsou provedeny více do hloubky, některé by 
bylo možné poněkud rozšířit – nejen z hlediska počtu významných faktorů, ale zejména z hlediska jejich významnosti, nabízí 
se např. stanovení jejich vah nebo pořadí. To by také umožnilo detailnější a přehlednější diskuzi. Celkově však vzhledem 
k rozsahu bakalářské práce jsou analýzy vyhovující a cíl práce byl splněn.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Struktura bakalářské práce má logické uspořádání, grafy jsou čitelné, korespondují s tabulkami a s textem, po jazykové 
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stránce bakalářská práce obsahuje pouze drobné chyby, způsobené spíše nepozorností. Celkově BP působí velmi dobrým 
dojmem. 

 

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. 
Soubor použité literatury je v souladu s tématem práce, veškeré zdroje jsou uvedeny v textu. K tématu se vztahuje velké 
množství odborné literatury, vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, je její výčet dostatečný. 
 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Bakalářská práce splňuje vytýčený cíl a na základě výše uvedených hodnocení ji doporučuji k obhajobě.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
Datum: 29.5.2020     Podpis: 


