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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
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kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Studentka vymezila nejprve základní pojmy z oblasti konkurenční strategie, dále typy 

konkurenčních analýz, které následně využila v praktické části práce. Po té následuje 

charakteristika vybraného podniku včetně majetkové a kapitálové struktury podniku. V oblasti 

finanční analýzy byly použity ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity a produktivity 

práce, postrádám ukazatele aktivity a kapitálového trhu (jde o akciovou společnost). Dále 

následuje Porterova analýza pěti sil a Pest analýza, které již hodnotí postavení podniku 

v rámci prostředí a také konkurenčních a jiných subjektů v okolí. Shrnutí silných a slabých 

stránek studentka uvedla ve SWOT analýze. V závěru studentka uvádí doporučení, jakým 

směrem by se měla strategie vybrané firmy ubírat. 

 

1. Ve své práci uvádíte, že doporučujete firmě se zaměřit na strategii “focus“, tedy 

soustředění pozornosti, zacílení na vybraný tržní segment a jemu přizpůsobit 



portofolio výrobků. Má tato strategie také svá úskalí?  V čem by mohla firmu 

z hlediska konkurenceschopnosti poškodit? 
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