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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marketingový plán pro nový produkt Granny 
Jméno autora: BcA. Marek Slavík 
Typ práce: diplomová 
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. 
Zadání práce je průměrně náročné, téma práce plně odpovídá studovanému programu. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání práce bylo splněno, autor vhodně aplikoval teoretické poznatky při řešení konkrétního problému – zavádění 
produktu Granny na trh ČR. 

 

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

Autor logicky a správně postupoval při tvorbě marketingového plánu, všechny použité metody jsou vhodně využity pro 
sestavení funkčního marketingového plánu, který byl cílem práce autora. Práce je poměrně rozsáhlá, postihuje všechny 
aspekty marketingového plánu. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor vhodně aplikoval získané teoretické poznatky, v praktické části práce není vždy zcela jasné, co je vytvořeno 
diplomantem a co jen přejímá od firmy Jablotron. U formulace cílů na str. 71 postrádám logiku ve členění dílčích 
krátkodobých cílů mezi cíle 1 a 2. Kladně hodnotím zařazení průzkumu jednotlivých cílových skupin. Diskutabilní je 
efektivnost navržených jednotlivých forem komunikace – např. soutěže v časopise Chvilka pro tebe formou křížovky 
s výhrou za 80000Kč (+ cena produktu Granny !) apod. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je členěna logicky do kapitol a podkapitol, v rámci podkapitol text někdy není dále členěn do kratších odstavců, což 
práci poněkud znepřehledňuje. K jazykové stránce nemám výhrady. Je škoda, že finální korektuře práce unikla např. chyba 
v popisu obrázku 2 (nová konkurence x substituční produkty). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 vhodně pracoval jak s tištěnými, tak s elektronickými zdroji, citace označoval. V teoretické části postrádám 
komparaci pohledů různých autorů na konkrétní problematiku, což ale nesnižuje kvalitu části praktické. 
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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. 
Student na základě vlastních analýz a informací z firmy vhodně sestavil marketingový plán, který je v praxi použitelný. 
V části komunikace postrádám v rozpočtu např. uvedení osobních nákladů na promoakce v obchodech či na účast na 
veletrzích; stejně jako zdůvodnění výběru konkrétních prodejen. Autor navrhuje využití poměrně široké škály 
komunikačních nástrojů, v jejich volbě však postrádám zohlednění efektivity použití. 

 
 
 

 

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  B - velmi dobře. 

 
Práce je zpracována zodpovědně, se zjevným zájmem o vlastní téma.  
 
Otázky k obhajobě: 
Většina respondentů vašeho dotazníkového šetření byla z oblasti Jablonecka a Liberecka. Jak tento fakt mohl 
ovlivnit zjištěná data? 
 
Zdůvodněte volbu forem komunikace vzhledem k omezenému rozpočtu na její realizaci. 
 
Zvažoval jste možnost využití čekáren u lékařů a sociálních pracovníků (či Úřadů práce, nemocnic a LDN) jako 
dalšího možného komunikačního kanálu? 
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