
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba marketingového plánu podniku 
Jméno autora: Bc. Petr Kříž 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu 
Oponent práce: Ing. Barbora Joudalová, MBA 
Pracoviště oponenta práce: Katedra managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor zpracoval průměrně náročné zadání, které odpovídá svým charakterem studovanému oboru. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená práce splňuje zadání, marketingový plán byl vytvořen. Diskutabilní je však jeho konkrétní sestavení -viz 
komentáře níže. Domnívám se, že pokud by se autor snažil lépe zhodnotit znalosti z předmětu Marketing, na kvalitě 
předložené práce by se to odrazilo. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V teoretické části autor popsal jednotlivé složky marketingového plánu, kdy čerpal z prací několika autorů uvedených 
v bibliografii. Proč se však v praktické části, kdy měl pro firmu vytvořit marketingový plán, zabývá jen některými produkty, 
respektive některými distribučními cestami aniž by zpracoval plán pro celé výrobkové portfolio a všechny využívané 
distribuční cesty, mi zřejmé není. Je škoda, že poznatky z teoretické části autor aplikoval do části praktické jen selektivně. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce dle mého názoru je stěží dostačující, mám výhrady k formulacím typu …firma aplikuje mezinárodní 
veletrhy (str. 10)…,…marketingové stránky sami zobrazí (str. 19)…,  penetrace nových trhů (str. 27) – jedná se o rozvoj trhu? 
Str. 27 „Jelikož tato metoda distribuce ve společnosti funguje poměrně dobře, rozhodl jsem se na ní v mém marketingovém 
plánu nezaměřit.“ – znamená to, že se autor v marketingovém plánu zaměřuje pouze na něco? Proč? Je to obvyklý postup? 
Autor zmiňuje, že v současné době firma žádný marketingový plán nemá, zároveň by ho ale mít měla – je tedy tento postup 
tím, co firmu přesvědčí o nutnosti ho mít a používat? 
Některá tvrzení diplomanta nejsou konkrétní, či doložená – čím konkrétně podporuje radnice Humpolce firmu (viz str. 22) – 
jak se s tímto tvrzením dá dále pracovat, když není konkrétní?  
Autor uvedl, že uskutečnil 3 rozhovory s pracovníky firmy. V příloze lze dohledat otázky, které jim pokládal, nikoli však již 
obsah odpovědí, či záznam těchto rozhovorů. Není tedy objektivně možné posoudit, co je vlastní práce autora a co se přímo 
dozvěděl od zaměstnanců. 
Na str. 29 autor zmiňuje dealery -  „Primárním distribučním kanálem budou dealeři, kteří budou kontaktovat firmy a nabízet 
jim produkt.“ …více informací však neuvádí, nezodpovězeny tedy zůstávají otázky, na jakém základě budou pro firmu 
pracovat, či s nimi firma již pracuje? Jaké jsou náklady na zřízení a využití tohoto nového distribučního kanálu?  
Na str. 36 je uvedeno… „S tímto modelem společnost navštívila potenciální odběratele a jednala s nimi o možných úpravách 
a vylepšeních, aby získala přehled, jaká je opravdová potřeba zákazníků.“ – kdo je tedy ze společnosti navštívil, jak byly 
zjištěné informace promítnuty do vývoje nového produktu? 
Str. 38 „Do konce roku 2018 uvést na trh službu výplní skládacích přepravek pro šetrné skladování podle zákazníka“ – 
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v tomto případě se přece nejedná o službu, ale o inovaci konkrétního hmotného produktu! Toto tvrzení rovněž nesvědčí o 
dostatečném pochopení rozdílu mezi hmotnými a nehmotnými produkty (což je náplní základního kurzu Marketing 
v bakalářském studiu). 
Autor dále na str. 38 uvádí, že hlavní segment spotřebitelů internetového obchodu jsou domácnosti se středními a nižšími 
příjmy. Skutečně se jedná o spotřebitele internetového obchodu, nebo o zákazníky internetového obchodu, kteří kupují pro 
svou spotřebu produkty firmy PETRA plast s.r.o.? 
Str. 49 „Výnosy e-shopu na rok 2016 jsou odhadovány na 396 709 Kč. Náklady na rok 2016 činí 82 100 Kč. Čistý zisk z  
e-shopu tedy činí 314 609 Kč.“ – Skutečně se jedná o čistý zisk? Nezapomněl autor zohlednit náklady na pořízení/výrobu 
produktů? 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah předložené práce odpovídá bakalářské práci, jsou v ní však zbytečné překlepy (např. str. 26 – dotazovaná) a 
gramatické chyby, hovorové výrazy (str. 26 …schvaluje všechny důležitá rozhodnutí…, str. 5 marketing manažeři,…) u 
seznamu obrázků, tabulek a grafů ve většině případů neodpovídá uvedené číslo stránky realitě, či u použití parafráze na str. 
11 tato neodpovídá uvedenému zdroji.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student uvedl 15 tištěných a 2 elektronické zdroje, se kterými pracoval.  Uvedené tištěné zdroje tvoří dostatečnou oporu pro 
vypracování části teoretické. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vytvořený marketingový plán nepovažuji za vhodné dávat firmě k dispozici, aniž by byly doplněny další části tak, aby byly 
zahrnuty veškeré výrobky a veškeré distribuční cesty. U verze, kterou autor předložil, se jedná pouze o vybrané části 
marketingového plánu, což nekoresponduje se zadáním práce. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

V případě, že vedoucí práce či komise navrhne práci přepracovat, přikloním se k tomuto názoru. 
Otázky k obhajobě vyplývají z mých předchozích komentářů: 

1. Marketingový plán jste zpracoval pouze pro určitý výrobek a pouze pro určitý způsob distribuce - proč? Je 
to obvyklý postup? 

2. Vysvětlete své tvrzení - „Výnosy e-shopu na rok 2016 jsou odhadovány na 396 709 Kč. Náklady na rok 
2016 činí 82 100 Kč. Čistý zisk z e-shopu tedy činí 314 609 Kč.“ 

3. Osvětlete situaci s distributory. 
4. Vysvětlete rozdíl mezi hmotným a nehmotným produktem a uveďte specifika služeb. 
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