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Název práce:  Marketingová strategie uvedení nového produktu Xanil na český farmaceutický trh

Cíl práce: Navržení marketingové strategie uplatnění nového produktu Xanil na českém 

farmaceutickém trhu.

Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti nadprůměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování nadprůměrné
- použité metody nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
Stupeň splnění cíle práce Výborně – práce je přímo uplatnitelná v praxi.

Logická stavba práce Výborně – logické návaznosti kapitol, jasná struktura.

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Výborně – byla využita i náročná odborná literatura 
z oboru, znalosti názorových vůdců i komentáře k 

zákonům.
Adekvátnost použitých metod Výborně – v teorii byly zmíněny optimální metody, které 

byly následně správně uplatněny do praxe,  
nadprůměrné, velice pečlivé rozpracování nákladů, reálná 

analýza trhu i segmentů zákazníků.
Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Výborně - v práci byla popsána kritická místa k řešení pro 

uvedení léku na trh.
Úprava práce: text, grafy, tabulky Výborně – snadná orientace v práci.

Stylistická úroveň Výborně – v práci byly použity profesionální pojmy z 
business, farma, i medicínské sféry.

Praktická využitelnost zpracování:
Nadprůměrná.

V rámci analytické práce jsou navržena řešení přímo uplatnitelná do praxe – například segmentace 
zákazníků, kterou obzvlášť kladně hodnotím, SWOT analýza léku i konkurenční analýza, dotazník 
průzkumu hodnocení spokojenosti zákazníků pokrývá hlavní body při uvedení léku a také jeho 
adaptabilita je přímá. Vše vychází ze znalosti problematiky schizofrenie a možných způsobů léčby této 
závažné diagnózy.  

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě:
Z mého pohledu byl cíl práce splněn – byly uvedeny zásadní kroky při uvedení nového léku, diplomantka 
zmínila kritické body k řešení včetně návrhů řešení. Na další rozpracování, které při uvedení léku musí 
proběhnout, není z praktických důvodů v práci místo, proto sem budou směřovány i některé z mých 
doplňujících otázek. 

Otázky k obhajobě:
1. Jak se liší farma trh od ostatních trhů z pohledu akceptace novinek? Je zde i nějaký trend vývoje 
v této akceptaci? Nějaká změna?

2. Kde vidí pisatelka roli obchodních reprezentantů pro jednotlivé navržené segmenty? Kam by zařadila 
lékaře idealisty, kteří mají profit pacienta jako prioritu?  

3. Jak pisatelka chápe obecné propojení prvků značky s prvky značky ve farma průmyslu (jméno léku), 
případně tzv. brand equitou? Existuje nějaká část posilující povědomí o značce, kterou nelze využít a 
přitom by to byl vhodný prvek pro propagaci?

4. Liší se popis pacienta, tak, jej pisatelka uvádí, i dle jejího názoru pro jednotlivé segmenty? V čem se 
může případně lišit?

5. Jakou prognózu dává diplomantka danému léku po 1. roku prodeje a proč by se situace měla vyvíjet 
tímto směrem? Pokud se takto vyvíjet nebude, co si myslí, že bude hlavními faktory změny vývoje?

6. Jakou metodu pro určení OT diplomantka použila, i když ji nezmínila?



7. Jakým způsobem by propojila fáze životního cyklu produktu s tzv. addoption ladder, který se používá 
ve farmacii?

8. Jakým způsobem se při uvedení léku na trh pracovalo s cenou? Je zde zohledněn některý z 8 kroků 
dle Dolana?

9. Proč právě tímto způsobem pisatelka zvolila segmentaci zákazníků a proč navrhuje se zaměřit právě 
na vybrané segmenty v době uvedení produktu na trh? Prosila bych rozvést do větších detailů, než je 
uvedeno v práci, protože právě tato oblast má významné praktické uplatnění.

10. Co by dle navržené komunikační strategie měly obsahovat propagační materiály při uvedení léku na 
trh?

Práce je doporučena k obhajobě. ANO
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