
Ce|kové hodnocení pníce

l. Naročnost a originďita tématu práce
Autor diplomové práce si zvolil zqimavétémaryraeovat marketingoYý plrán firmy' působící v
gboru elekhoakustika a ozvrrčování. Vzhledem k úuké a málo rozšířené speciďizaci přináší
toto téma menší dostupnost informačních zdrojů k praktické črásti prace a tÍm i vyšší naroky
Ba jejich získání.

2. Splnění cílů prace
Požadavky Zadáni diplomové pnáce \ze hodnotit jako splněné ve všech bodech.

3. Teoretická část práce
V teoretické části práce je podan přehledný a obsáhlý rozbor jednotlivých metod
marketingového ýzkumu a obecných postupů tvorby marketingové strategie, které jsou v
praktické črásti pníce s úspěchem aplikovrány na akturílní podmínky vybrané firmy.

4. Praktická část práce (anďýická čast)
Je ďejmé' že autor práce je se situací ve zkoumané firmě dobře obezniímen a poskytuje ve své
práci věcné a hodnověrné informace jak o firmě samotné, tak o jejÍm postavení na trhu ve
vztahu ke konkurenci.

5. Praktická čast práce (řešící čríst)
Nawžené části marketingové strategie většinou logicky vyplývají z provedeného rozboru a
silných stránek finrry Rolay. Je tedy předpoklad, Žeby se mohly osvěděit v praxi. oponent na
zríkladě zkušeností ze své vlastrí technické a obchodní prÍxe v oboru elekEoakustika souhlasí
s hlavními závěry marketingové strategie, kterou autor práce pro firmu navrhuje. Některé dílčí
vyhady nebo připomínky k nazorům autorafuto skutečnost nijak zásadně nemění.

6. Formá]ní úroveň práce
Text prace je logrcky vystavěn a pfuhledně a srozumitelně pod.ín. Přeblednost a názomost
práce zvyšují pouŽité grafy, tabulky a fotograťre.

7. Celkové hodnocení
Zpracovný marketingoý plán představuje zdaĚi|é východisko pro zahájen a rozvoj
marketingoých aktivit firmy Rolay v nejbližší budoucnosti, na které by však mělo navázat i
pravidelné vyhodnocovrání účinnosti plránu, jeho korekce a další rozvoj.

otázky k ústní obhajobě

1. Jak}imi metodami byste v budoucnu vyhodnocovď účinnost nawžené strategie?
2. Plánujete navržený marketingoý plrán dríle rozlfjet a jakým zpusobem?
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné urovni.

(obrat'te, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formulďe.)

Kritéria hodnocení:
Stupeň hodnocení podle ECTS

A
1

B
1,5

C
2

D
2,5

E
J

FX
4

F
5

I Náročnosti tématu práce x
2 Splnění cílů práce X

J Teoretické části práce x

4 Praktické části práce
(analytická ěást)

X

5 Praktické části práce
(řešící část)

X

6 Formální urovně práce X


