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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na 
celosvětovou koronavirovou krizi 

Jméno autora: Šulc Filip 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Ústav ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Diplomová práce „Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na 

celosvětovou koronavirovou krizi“ je náročnější, protože analyzuje diskontinuitu: 

koronavirovou krizi 
 

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. 

Diplomová práce obsahuje v teoretické části obecné systémové úvahy a dále analýzu 

konkrétní firmy; zadání bylo splněno. 

 
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. 

Diplomant pracoval zcela samostatně a iniciativně. 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

Posluchač vhodně využíval znalosti, získané během studia, z odborné literatury a internetových zdrojů. 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

V posuzované diplomové práci jsem nenašel závažné obsahové, formální ani stylistické 

nedostatky a DP doporučuji k obhajobě. Je vhodnější využívat v DP trpného rodu. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 

Výběr zdrojů by mohl být rozsáhlejší. 
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Komparace elektronických zdrojů informací na str.86 by měla být mnohem podrobnější 

(např. chybí doložení, že Patria vítězí na Google Finance 4:2) 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Diplomová práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu 

středních a velkých společnosti v kontextu celosvětové koronavirové krize; analyzuje  

marketingový management ve značné teoretické šířce.  

Teoretická čast práce je zaměřena na marketingový management s následnou orientací na 

komunikační prostředí. 

V praktické časti se diplomová zabývá konkrétními společnostmi a jejich rozborem z 

hlediska marketingových nástrojů a postupů. Zajímavé poznatky představuje např. 

prognóza na str.58. 

 

V posuzované diplomové práci jsem nenašel závažné obsahové, formální ani stylistické 

nedostatky a DP doporučuji k obhajobě. 

Otázky: 

1. Můžete konktrétně doložit, že „Patria vítězí na Google Finance 4:2“ ? 

2. Charakterizujte podrobněji společnost CD. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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