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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Analýza oborového okolí těžební společnosti OKD, a. s., která je tématem diplomové
práce, je jedním z klíčových východisek k určení správné strategie společnosti. Tato skutečnost může
být pro diplomanta zajímavou výzvou. Vedoucí práce je rád, že diplomant se této výzvy chopil a
vypracoval práci na velmi dobré úrovni a to jak z hlediska obsahového tak formálního.
V úvodní kapitole, která otvírá diplomovou práci, se diplomant krátce věnuje uhelnému hornictví na
Ostravsku. Druhá kapitola se stručně zabývá teoretickými východisky práce, zejména se jedná o
představení Porterova modelu jako analytického nástroje. Kladně hodnotím, že diplomant se zaměřil i
na kvantifikaci výsledku provedených dílčích analýz. Klíčová a nosná kapitola je kapitola třetí, která
se zaměřuje na zadaný úkol, a to analyzovat oborové okolí těžební společnosti OKD, a. s. Analýza je
obsáhlá se zjevnou snahou diplomanta o komplexní přístup. Čtvrtá kapitola přináší návrhy a
doporučení. Poslední pátá kapitola je závěrečným shrnutím celé práce.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval samostatně a průběžně. Svůj postup zpracování tématu konzultoval se svým
vedoucím.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomant analyzoval oborové okolí těžební společnosti OKD, a. s. a následně navrhnul opatření v
oblasti obchodní strategie společnosti. Oba zadané úkoly byly zcela splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Oborová analýza okolí byla provedena metodicky správně. Při její tvorbě pracoval diplomant s
velkým množstvím zdrojů (34), které bylo nutno prostudovat a následně přehledným a
srozumitelným způsobem zpracovat do výsledné podoby. Analýza je sice více popisného charakteru,
je však plna zajímavých a relevantních údajů, které jsou základem pro formulaci Porterova modelu.
Analýza jako celek je však původní a je výsledkem tvůrčí práce diplomanta.
Z praktického hlediska je důležité zhodnocení uvažovaných konkurenčních sil, které je provedeno v
příloze 1. Není však uvedeno, kolik expertů se na vlastním hodnocení podílelo.
Bezesporu zajímavé a přínosné je naznačení vývoje relevantních konkurenčních sil. Pomocí
paprskového grafu jsou konkurenční síly znázorněny v letech 2010  2015.
Návrhy a doporučení, které jsou uvedeny, jsou pouze nástinem, který je nutno dále rozpracovat.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce má vysokou úroveň zpracování. Diplomovou práce sestává s pěti kapitol včetně
úvodu a závěru. Součástí práce je také sem příloh. V práci jsou uvedeny relevantní zdroje, které jsou
citovány dle příslušné normy. Názorné obrázky, tabulky a grafy vhodně doplňují vlastní text a zvyšují
tak vypovídací schopnost práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Vzhledem k tomu, že lze s úspěchem předpokládat, že management společnosti OKD, a. s. se věnuje
strategickému řízení, v diplomové práci vypracována oborová analýza okolí společnosti nebude pro
těžaře něčím novým a zjištění překvapující. Diplomová práce však nepochybně nabízí trochu jiný
úhel pohledu, což může být ze strany managementu využitelné a přínosné. Větší uplatnění práce však
spatřuji v edukačním procesu.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autor projevil schopnost samostatné práce a uplatnil teoretické znalosti



v praxi. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.
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