
 

 

 

Posudek vedoucího diplomové  práce 
Jméno vedoucího práce:  

Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. 
Název práce:  

Řešení dopadů světové krize ve firmě CIE Unitools Press, a.s. 
 

Jméno posluchače:      
Bc. Petr Holáň 

Volba tématu a cíl práce:  
Práce se zabývá řešením dopadů globální krize na konkrétní firmu v ČR, což je velmi aktuální téma. Jejím cílem je 

analyzovat východiska krize jak z globálního pohledu, tak její dopad na odvětví automobilového průmyslu a 

konkrétní firmu v tomto odvětví a vyhodnotit kroky, které firma provedla jako opatření pro zmírnění dopadů krize 

na její další fungování. Práce je významná tím, že řeší konkrétní případ v konkrétní firmě a autor se musel seznámit 

při její tvorbě z řadou firemních dokumentů a informací, které mohl získat jen při svém působení ve firmě. Získané 

poznatky pak tvůrčím způsobem rozpracoval. Cíl práce byl naplněn a hypotézy byly v závěru vyhodnoceny. 

 
Struktura práce, způsob zpracování: 
Práce má logickou strukturu a dělí se do 3 kapitol. Nejprve analyzuje příčiny vzniku světové krize let 2008 – 2009, 

její dopady na EU a ČR a přijatá opatření k nápravě. V další kapitole se zabývá vlivem dopadů krize na 

automobilový průmysl a na firmu CIE Unitools Press, a.s. zejména pokud jde o zákazníky, dodavatele a ukazatelé 

hospodářských výsledků firmy. Závěrečnou kapitolu tvoří analýza řešení dopadů a hlavně zpracování návrhů 

opatření a hodnocení řešení krize ve firmě jak obecně, tak formou konkrétního projektu zaměřeného na vzdělávání 

pracovníků firmy. 

Práce má bez příloh 90 stran s převažující vlastní tvorbou, využívá 8 tištěných a 25 internetových zdrojů, se kterými 

autor vhodným způsobem pracuje. Kapitoly svým obsahem odpovídají názvům a rozvíjejí odpovídajícím způsobem 

téma práce. Přístup autora je originální. 

 

Formální úprava 
Práce má až na výjimky několika formulací dobrou jazykovou úroveň, grafické zpracování je přehledné a výklad 

vhodným způsobem doplňuje 31 grafů a obrázků a 11 tabulek. Počet drobných překlepů je přiměřený rozsahu práce, 

závažné nedostatky jsem v práci neshledal. 

 

Připomínky, náměty k diskusi: 
V diskuzi doporučuji přednést následující dotazy: 

1. Který způsob řešení krize ve firmě (externí nebo interní) měl z hlediska řešení dopadů pro firmu větší význam? 

2. Bylo by možné aplikovat některá navržená opatření k řešení krize ve firmě v nové krizové situaci v budoucnu? 
 
Závěry práce a její přínos:  
Práce je případovou studií řešení konkrétní krizové situace ve firmě a již z této podstaty vyplývá její přínos. 

Předkládá originální způsob analýzy problémové situace a představuje alternativní způsoby jejího řešení. 

 

Diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě. 
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