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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marketingový mix konkrétního podniku 
Jméno autora: Adam Šlechta 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Kateřina Benešová 
Pracoviště oponenta práce: Synthomer a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání  průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář.Jak vyplývá z cíle bakalářské práce, práce směřuje k doporučení dosavadního marketingového mixu 
společnosti Synthomer a.s. . Nástrojem naplnění cíle je situační analýza a analýta marketingového mixu. 

 

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. 

Vložte komentář. Teoretická část má solidní základ. Je rozsáhlým zdrojem informací pro sledovanou 

oblast. Na analýzy marketingového  mixu v praktické části bakalářské práce autor 

definoval doporučení pro stávající marketingový mix, které mají vést k zlepšení 

konkurenčního postavení a k celkovému rozvoji společnosti Synthomer a.s. Autora lze 

pochválit za zařazení praktických informací z oblasti chemického průmyslu. Myslím si, 

že cíl práce byl splněn. 
 

 

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

Vložte komentář. Jak bylo uvedeno, zvolená metoda se jeví jako vhodná, autor uvedl dostatek doporučení 

marketingového mixu společnosti. Jeho poznatky o společnosti byly doplněny z rozhovorů s vedoucí 

zákaznického servisu společnosti. 

 
 

 

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. 

Vložte komentář. Autor prokázal, že je schopen aplikovat  analytický aparát na konkrétním případě a 

přehledně uvést výsledky svého zjištění. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Bez připomínek  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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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. 

Vložte komentář. Odkazy na odbornou literaturu se objevují především v teoretické části. Lze je 

považovat za vyhovující. 
 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).Nemám 

 
 
 

 

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. 
 
Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti Synthomer a.s. Autor předložené 

práce splnil vytyčené cíle práce a lze ji doporučit k obhajobě. Oponent považuje teoretickou i praktickou 

část práce za standardní. 

 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.5.2018     Podpis: Ing. Kateřina Benešová 


