
Posudek vedoucího práce 
k diplomové práci pana Bc. Vratislava Pavla Skořepy

na téma: PoE switche v síťové infrastruktuře kamerových dohledových systémů

Diplomová práce se zaměřuje na vertikální tržní segment výrobců a dodavatelů bezpečnostních 
kamerových dohledových systémů z pohledu identifikace příležitostí a návrhu efektivní nabídky 
základní infrastrukturní komponenty příslušné topologie , kterou je PoE switch. Cílem práce bylo určit 
nejvhodnější model PoE switche a navrhnout formu a rozsah marketingové komunikace pro uvedený 
cílový vertikální tržní segment. 

Diplomant při řešení diplomového úkolu pracoval samostatně. Plně využíval svých detailních 
praktických znalostí a zkušeností z oblasti switchů. Veškeré získané informace dokázal správně 
interpretovat a systémově aplikovat na danou problematiku. Pozitivně je nutno hodnotit skutečnost, že 
diplomant v rámci řešení svého diplomového úkolu zohlednil ekonomické i marketingové aspekty 
analyzovaného tématu, čímž odborná úroveň celé práce byla výrazně povýšena. Jako vedoucí 
diplomové práce mohu konstatovat, že diplomant splnil požadavky diplomového úkolu. 

Výsledná práce představuje systémově uspořádaný a logicky sestavený projekt, který  
postihuje jak základní teoretickou část, tak i praktickou část zahrnující porovnání konkurenčních 
technologií a výrobců. Z pohledu výsledného přínosu celé práce je nutno zejména vyzdvihnout 
průzkum trhu formou dotazníkového šetření u vzorku subjektů daného vertikálního tržního segmentu. 
Diplomantovi se podařilo získat poměrně rozsáhlou zpětnou vazbu od poptávaných subjektů 
zahrnutých do průzkumu trhu, kdy návratnost představovala zajímavých 40%. Získaná reálná zpětná 
vazba je jednou z nejpodstatnějších částí hodnocené diplomové práce. Diplomant také správně použil 
reálná data a veřejně dostupné informace k interpretaci a porovnání jednotlivých konkurenčních 
alternativ na trhu. 

Diplomant na základě získaných praktických a analytických dat navrhl dle zadání práce, v daný 
okamžik, nejvhodnější prvek, který se stal základem výsledné doporučené marketingové komunikace. 
Diplomová práce je na velmi vysoké odborné úrovni a lze ji použít jako základ reálné komunikační 
kampaně zvoleného prvku pro daný vertikální segment výrobců a dodavatelů bezpečnostních 
kamerových dohledových systémů. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a celkovému iniciativnímu i odbornému přístupu  
diplomanta ke zpracování zadaného tématu doporučuji klasifikaci známkou „výborně – A – 1“.  

V Praze, dne 4.6.2016 

Ing. Radek Hofman 




