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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Petr Hrdina 

Číslo studenta:  E160011 

Název diplomové práce:  Moderní nástroje zvyšování konkurenceschopnosti podniku 

Cíl práce: Posoudit a zhodnotit vliv moderních nástrojů na zvyšování konkurenceschopnosti a 
jejich využitelnost.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. 

Studijní program: N6208 Ekonomika a management 

Akademický rok: 2017/ 2018 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     



© Fakulta ekonomicko-správní  Posudek vedoucího diplomové práce 
Garant formuláře: proděkan pro studium a pedagogickou činnost  H1.0104 / F002 

Agenda závěrečných prací 2 / 2 

Ostatní připomínky k práci 
V praktické části diplomové práce je představena akciová společnost Filogroup se sídlem v Ústí nad Orlicí. 
V příloze A diplomové práce je uvedena její organizační struktura.   

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Diplomová práce nevyjadřuje známky plagiátorství 

Otázky a náměty k obhajobě 
Organizační struktura uvedené firmy Filogroup, a.s. bude se v čase měnit – narůstat nebo bude v podstatě stejná? 
V části 5.1.4 Technologické faktory je uvedeno, že je možný postupný nárůst modernizace a nástup 
automatizace. V jakém tempu k němu bude docházet u uvedené firmy ? Sleduje management podniku sám 
nějakým způsobem konkurenceschopnost společnosti ?  

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: A 
 

V Pardubicích 2.5.2018 

Podpis  ..................................................................  


