
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta:  Popelová Tereza

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

Cíl práce:  cílem práce je zpracování marketingové strategie pro etapu 
zavádění nového produktu na trh

Náročnost tématu na:

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

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře - vyhovující - nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce Velmi dobře

Samostatnost při zpracování tématu Výborně

Logická stavba práce Velmi dobře (viz bod 1)

Práce s literaturou - citace Výborně

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře(viz bod 2)

Hloubka tématické analýzy Velmi dobře

Úprava práce-text-grafy-tabulky Výborně

Stylistická úroveň Výborně

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě:

1) Logiku kap. 3 by bylo dobré postavit na marketingové strategii, která je ústředním 
tématem práce a pak teprve v návaznosti na ni  uvést teoretická východiska dílčích částí 
jako je produkt, reklama a značka.

2) V kap. Metodologie není uvedeno, jakým způsobem bude využito škálování a SWOT 
analýza v práci. Také u písemného dotazování není uveden odkaz na kap. 5, kde bylo 
použito u firmy a autorka odkazuje pouze na analýzu sekundárních dat.  Dle mého názoru 
použila i autorka metodu analýzu dokumentů vzhledem k tématu kap. 5.4, 5.5., 5.6.

3) Za zdařilou považuji pasáž navržení marketingové strategie, kde autorka prokázala 
schopnost samostatného přístupu a využití znalostí z marketingu na aplikační prostředí 
farmaceutického průmyslu.

4) Manažerské rozhodování o zavedení navržené strategie by ještě vyžadovalo podrobnou 
ekonomickou analýzu  (v práci je vyčíslen pouze rozpočet na propagaci) i rozvržení 
časového harmonogramu (uvedeny pouze dílčí věci – např. s. 81)

Otázky k obhajobě:

1) Popište podrobněji konkurenční situaci na trhu antipsychotik v České republice!



2) Vysvětlete proč jste zvolila pro uvedenou firmu v pozici vyzyvatele strategii frontálního 
útoku, která je náročná z hlediska investovaného kapitálu

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

V Praze dne  12.4. 2011              
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