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1. Problematika práce 

Zadání bakalářské práce bylo formulováno na základě konkrétní potřeby firmy Poski.com 
analyzovat konkurenční pozici svého produktového portfolia. Tento úkol lze zařadit do skupiny 
středně náročných zadání BP z hlediska aplikace teoretických poznatků i časových nároků na 
zpracování. 

2. Dosažené výsledky 

Studentka dokázala správně analyzovat zadání, zvolit optimální postup řešení s využitím 
vhodných teoretických východisek a aplikací zvolených metod dosáhnout splnění úkolu. Ve své 
analýze se zaměřila na rozhodující část firemního produktového portfolia – PoskiReal a Eshop. U 
těchto produktů pomoci modelu GE (tržní atraktivita a konkurenční pozice) definovala tržně 
konkurenční pozici a pomocí metody SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) naznačila 
optimální směr orientace firmy. Závěr její práce je věcně správný a využitelný v praxi. 

3. Přístup studenta k řešení práce 

Řešení úkolu si studentka dokázala optimálně časově rozvrhnout, pracovala do značné míry 
samostatně a na konzultace s vedoucím BP přicházela připravena a s konkrétními dotazy. 

4. Formální náležitosti práce 

Bakalářská práce splňuje formální náležitosti, je přehledná, obsahově vyvážená a vhodně 
doplněná schématy, grafy a tabulkami. Jen v některých místech se objevují méně přesné formulace, 
které však nemají vliv na věcnou stránku práce. 



5. Dotazy na studenta 

Při řešení úkolu jste ve své bakalářské práci použila dvou metod – model GE a metodu 
SWOT. Daly by se zde uplatnit i jiné metodické nástroje?  

6. Celkové zhodnocení práce 

Práce splňuje věcné i formální náležitosti, jsou v ní využité při studiu získané teoretické 
poznatky a výsledek je využitelný v praxi. Práci proto doporučuji k obhajobě. 
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