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Hodnota pro zákazníka jako předpoklad dosažení konkurenční výhody
podniku
Cílem práce je analýza hodnoty pro zákazníka vyjádřené ve finančních i
nefinančních ukazatelích, navržení zlepšení tvorby hodnoty pro zákazníka
a tím zvýšení konkurenční schopnosti podniku.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
V teoretické části nejprve student vymezuje základní pojmy z oblasti hodnoty pro zákazníka a
její vztah ke konkurenceschopnosti podniku. Dále se zabývá hodnotovou kulturou a
managementem, hodnotovým řetězcem a hodnotovým systémem. Následuje představení
podniku, u kterého byla proveden analýza hodnoty pro zákazníka v jednotlivých sledovaných
oblastech – finanční, nefinanční a sociální. V závěru student podává návrhy ke zlepšení
současného stavu, zaměřuje se na oblast nákladů, zákazníků, kvality, zaměstnance a sociální
oblast.
1. Jaká opatření byste navrhoval v oblasti tvorby hodnoty pro konečného zákazníka
hodnocené firmy?

2. Jaká specifika má ekonomická činnost (výroba tabákových produktů) vámi
hodnoceného podniku a jaký vliv má na její konkurenceschopnost?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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