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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza produktového portfolia značky Nespresso 

Jméno autora: Krejčí Kristýna 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Vedoucí práce: Ing. Petra Jílková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Bakalářská práce se zabývá analýzou produktového portfolia společnosti Nespresso. Cílem závěrečné práce je analyzovat 
současnou produktovou strategii na spotřebitelském trhu a na základě provedených analýz navrhnout vhodná doporučení 
a produktové inovace firmy, které zlepší konkurenceschopnost. Analýzy jsou prováděny pomocí metod BCG matice a 
dotazníkového šetření, na jejichž základě jsou stanovena příslušná doporučení.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Cílem předkládané bakalářské práce je analyzovat současnou produktovou strategii firmy Nespresso na spotřebitelském 
trhu. Následně navrhnout vhodné produktové inovace tak, aby bylo dosaženo vhodné konkurenceschopné produktové 
nabídky firmy, díky které se společnost lépe uplatní na spotřebitelském trhu. V analytické části bakalářské práce je pomocí 
situační analýzy definováno celkové tržní postavení firmy a na základě BCG analýzy určeno postavení jednotlivých produktů 
na trhu a je cílem identifikovat pro spotřebitelský segment inovace. Pro získání aktuálního povědomí o společnosti a jejich 
nabízených službách a produktech je jako metoda využit nereprezentativní marketingová sonda kvantitativní povahy, a to 
konkrétně formou dotazování. Na základě analýz a výzkumů autorka navrhla příslušné inovace a vhodná doporučení pro 
zlepšení.   
Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Autorka zpracovávala texty bakalářské práce průběžně. Autorka přistupovala ke zpracování zadané problematiky 
samostatně. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Práce představuje solidní zdroj informací pro analyzovanou společnost. Analýzy jsou vedeny zodpovědně. Cíle byly řádně 
vyhodnoceny a lze konstatovat, že z práce lze získat relevantní a přínosné informace vzhledem k tématu. Analýza je na 
standardní úrovni, autorka zná prostředí, v němž byla bakalářská práce implementována. 

 
 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Formální a jazyková úroveň práce je v souladu s požadavky. Rozsah práce je v kontextu s požadavky. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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Autorka si vybrala adekvátní odbornou literaturu a v teoretické části prokázala svoji schopnost s ní pracovat a využít ji k 
záměrům předložené práce. Šíře využitých zdrojů je standardní. Autorku lez pochválit za využití i cizojazyčných zdrojů. Citační 
korektnost je na standardní úrovni. V některých místech teoretické části práce se objevují citační nesrovnalosti. Lze ale 
konstatovat, že je to jen v ojedinělé míře. 
 
Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz a s veškerými zdroji je shoda práce pod 5%. Veškeré 
přímé citace autorka řádně citovala.   

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Práce představuje standardní zdroj informací pro analyzovanou společnost. Analýzy jsou na průměrné úrovni.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka předložené práce splnila vytyčené cíle práce a lze ji doporučit k obhajobě. Vedoucí práce považuje 
teoretickou i praktickou část práce za nadprůměrnou.    

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.6.2017          Podpis: Ing. Petra Jílková, Ph.D. 


