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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marketingová strategie vybraného průmyslového podniku 
Jméno autora: Bc. Veronika Radová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Radka Johnová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář.Autorkou vybraný průmyslový podnik výrobního charakteru vyžaduje nadstandardní znalosti nejen 
ekonomického, ale i technického charakteru. Mimořádně náročná práce dokonale odpovídá studijnímu zaměření MÚVS 
 

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.Autorka splnila zadání výborně, a to jak v teoretické, tak i praktické části. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Vložte komentář. Autorka pracovala zcela samostatně, průběžně práci konzultovala, v průběhu semestru dodržovala 
harmonogram, sama aktivně přicházela s tvůrčími nápady. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. Úroveň předložené práce vysoce převyšuje běžný standard kvalifikačních prací, autorka v práci postupuje 
podle zásad psané vědecké práce, používá odborný styl, uvádí použité metody a správně je aplikuje. Z práce je zřejmé, že 
autorka zná dobře ekonomickou problematiku, ale že se též dokáže orientovat v technickém sortimentu firmy.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Práce je v pořádku po formální i jazykové stránce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. Autorka použila velké množství zdrojů, a to včetně cizojazyčných. Citace jsou v souladu s normou ČSN ISO 
690. 
 

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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Vložte komentář (nepovinné hodnocení).  
Z práce je zřejmé, že autorka velmi dobře zná prostředí analyzované firmy a zároveň má kvalitní teoretické základy získané 
studiem. V předložené práci oboje vhodně zkombinovala a naplnila tak všechny požadavky ekonomického studia na 
technické univerzitě . Lze předpokládat, že tato diplomová práce je přínosem i pro danou firmu, (která si z konkurenčních 
důvodů nepřeje být jmenována). Pokud by se autorka rozhodla v dané firmě pracovat po ukončení studia, má velmi dobrý 
předpoklad výborně se uplatnit. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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