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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   

 
 

 

Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 
 
Práce je zaměřena na posouzení konkurenceschopnosti podniku za podpory metod vícerozměrné 
statistiky. Údaje pro analýzu byly získávány z účetních výkazů podniků. Z hodnot vybraných 
ukazatelů je usuzováno na míru konkurenceschopnosti podniků. Za nesporný klad práce považuji 
široké využití statistických metod, tyto metody byly vhodně použity a zajímavým způsobem 
interpretovány. Dalším pozitivem práce je zpracování dat statistickým software QC.Expert, zde 
autorka demonstruje svoji dovednost pracovat nejen s běžně využívaným a vyučovaným 
software na FES Statistica, ale i s dalším statistickým software. 
Připomínku bych měl k některým nepřesným nebo nesprávným formulacím, např. str. 45, 
stanovení nulové hypotézy – pravděpodobně bylo myšleno, že výběr pochází ze základního 
souboru s normálním rozdělením, str. 50, tabulka 8 a další tabulky – jedná se pravděpodobně 
o poloviční šířku intervalu spolehlivosti pro medián atd. 



Vypracovaná práce odpovídá jejímu zadání, téma bylo zpracováno vyhovujícím způsobem 
a poukazuje na dobré praktické i teoretické znalosti autorky. Práce má dobrou logickou strukturu, 
formální a stylistická úpravu je standardní. Práci obohacuje řada autorkou zpracovaných grafů a 
tabulek. 
 
 
Otázky: 
1) Vysvětlete důvody využití mediánu jako charakteristiky polohy, výhody oproti běžně používanému 
aritmetickému průměru. 
2) Vysvětlete volbu prediktorů v modelu konkurenceschopnosti (kap. 7.5.1.) 
 
Práce    je     doporučena k obhajobě  
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