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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zavedení nového výrobku na trh 
Jméno autora: Bc. Petr Němec 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Vladimír Brdek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku FS ČVUT v Praze, Praha 2, Karlovo náměstí 13 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předkládaná práce, jejímiž hlavními cíli je analýza trhu a konkurence, déle pak vytvoření marketingového plánu a strategie 
pro úspěšné zavedení konkrétního produktu na trh, vytváří náročnější prostředí pro marketingový přístup. 

 

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. 

Obsah předložené závěrečné práce odpovídá zadání. 
 

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

Zvolený postup autora je správný. V teoretické části nejprve definoval potřebné pojmy a postupy, které pak použil v části praktické. 

 

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. 
Úroveň odbornosti práce je dobrá, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury rovněž. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po obsahové a jazykové stránce je předložená práce až na několik drobných chyb v pořádku. Po formální stránce bych práci 
vytkl jen stejný formát 2. a 3. úrovně nadpisu a kvalitu obrázku č. 1. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Diplomant získával i využíval veškerých dostupných materiálů, jeho výběr odborných pramenů je relevantní vzhledem 
k odbornému zaměření diplomové práce. Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah, a domnívám se, že 
nedošlo k porušení citační etiky. Bibliografické citace se mně jeví jako úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
U převzatých obrázků by měl být uveden zdroj. 

 

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. 
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Úroveň dosažených výsledků diplomové práce vyhovuje současným teoretickým poznatkům. Oceňuji zejména praktickou 
část, kde diplomant navrhl nový produkt a provedl v solidní míře analýzu trhu pro jeho zavedení na trh. 

 
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  C - dobře. 

 
Otázky 

1. Neuvažoval jste o využití sociálních sítí v propagaci? 
2. V teoretické části uvádíte jako konkurenční strategii - Strategie vedoucí pozice v nákladech – podnik se 

snaží snížit náklady pod úroveň konkurence. Mohl byste vysvětlit jak? 
3. Neuvažoval jste oslovit asistenční služby, pojišťovny a služby motoristům? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 16.8.2017     Podpis: Ing. Vladimír Brdek, Ph.D. 


