
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav podnikové ekonomiky a 
managementu 
 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno studenta Bc. Michaela Horníková 
Téma práce Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s.r.o.  
Cíl práce Stanovení konkureční výhody společnosti Axit CZ, s.r.o. 
Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 
Připomínky a otázky k obhajobě:  

1. Autorka provedla srovnání konkurenčních obchodů, přičemž využila informace 
dostupné na internetových vyhledávačích zboží nebo vyjádřila osobní názor při 
posouzení problematiky. Lze polemizovat o tom, jakou roli hraje při srovnání 
konkurenčních podniků uvedeném na straně 69 subjektivní pohled. Jak by bylo možné 
této situaci předejít a bylo by to na místě?  

2. Objasněte, jak jste při analýze konkurenční výhody společnosti Axit CZ, s.r.o. využila 
informace získané z polaritního profilu konkurentů? Jakou mají vypovídací schopnost?  

3. Vysvětlete vysokou zadluženost podniku v roce 2011.  

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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