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Volba tématu práce a jeho vymezení:
Je práce přínosná pro praxi (teorii)? X

Jsou téma a cíle DP náročné? x

Shoduje se obsah práce s názvem práce? x

Byla teoretická východiska použita v aplikační části? x

Je rozsah a obsah použité literatury (zdrojů) adekvátní
danému tématu?

X

Schopnost řešit problém:

Jak autor identifikoval výzkumný problém a stanovil
plán jeho řešenív rámci formulace cíle práce?

x

Je z práce zřejmé, že cíle byly naplněny? X

Jsou jednotlivé kapitoly proporčnía mají logickou
návaznost?

x

Je použitá metodika (včetně příloh) zapsána správně a

přehledně?
x

Je hloubka teoretického zázemí dostatečná? x

Jsou informace použité v DP shromaŽdbvány a

analyzovány metodicky a logicky správně?
X



Jsou závěry (návrhy) konkrétní, reálné a shodujíse
s výsledky analýzy?

x

Formální úroveň zpracování práce:

Je slovnívyjadřování autora přesné (stylistika, odborná
terminologie)?

X

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh)v práci
přehledné?

X

Jsou grafy, obrázky, schémata (včetně příloh)v práci

umístěnv losickv?
X

Je DP bez gramatických chyb, překlepů a jiných
nepřesností?

x

Jak autor pracoval s citacemi? x

Diplomová práce byla ke dni zpracování posudku zkontrolována systémem Theses s výsledkem:
Yyke+*+ie - n evykaz uj el) závažnou shod u (nad 25 %|.

Slovní hodnocení diplomové práce:

A. Jak student pracoval v průběhu tvorby závěrečné práce?

Studentka v průběhu tvorby diplomové práce pracovala samostatně a velml pečlivě. Vzniklé
problémy vyplývající z řešení dané problematiky průběžně konzultovala s vedoucím diplomové
práce i odborníkyv podniku.

B. V čem spočívají přednosti práce?
Zhodnocení konkurenceschopnosti bylo realizováno ve strojírenském podniku XYZ (fiktivní název).
Po teoretickém vymezení přístupů k řešené problematice a metod používaných pro zhodnocení
konkurenceschopnosti, byly nastíněny postupové kroky realizace zhodnocení
konkurenceschopnosti podniku. V diplomové práci byla aplikována SWOT analýza, vybrané
ukazatelé finanční analýzy za období 2010 - 2012, Pollakova metoda hodnocení vitality podn!ku a
analýza růstov'ých faktorů podniku. Přednost práce spočívá ve zpracování návrhové části v oblasti
finanční situace firmy.

c. Jaké jsou slabiny, nedostatky, chyby práce?

Diplomová práce nemá závažné nedostatky.

D' Zdůvodnění navrhovaného hodnocení:
Předložená práce splňuje předepsané náležitosti a to jak po stránce formální, tak obsahové.

Námětv k diskusi (alespoň 1- 2 témata):

1'. Jaká doporučenívyplynula pro další rozvoj podniku XYZ z výsledku hodnocení
konkurenceschopnosti?

n*r,u/
podpis vedoucího práce


