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Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
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produktového portfolia 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: dr. Dolanská Nora, MBA 

Pracoviště: IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Studentka se rozhodla rozebrat marketingovou strategii cestovní agentury Student Agency se zaměřením na její 
původní činnost, její produktové rozšíření a nové firemní úkoly posledního období.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
O kvalitní firmě a skvělé marketingové strategii se píše diplomová práce lehce. Přesto se autorka nevyhnula i 
konfliktním místům v komunikaci firmy, resp. jejího jediného majitele a ředitele Radima Jančury. Hodnotí rozvoj 
a strategii, klade důraz na práci s internetem a zejména strategií osobního prodeje, hodnotí direkt marekting i 
práci v terénu a zejména oceňuje solidní přístup ke každému zákazníkovi. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

2 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 Práce je systematická, přehledná a velmi solidní. Využívá řady podkladových materiálů a hojně pracuje 
s internetovými odkazy. K práci přikládá bohatou obrazovou přílohu, dokumentující šíři záběru i způsob 
komunikace firmy s veřejností. Agentura Student Agency se v roce 2010 stala nejobdivovanější firmou v oboru 
Doprava a cestovní kanceláře a pro diplomantku bylo tedy jen výzvou zúročit tento úspěch písemnou formou 
kvalitativní analýzy. Dokládá to zejména detailní analýzou SWOT. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Práce je velmi solidní a kvalitně zpracovaná. Autorka předvedla, že má nastudovanou teorii marketingové 
komunikace a dovede ji na příkladu jedné organizace odborně rozebrat.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Radim Jančura říká o ČD, že to je zkratka "černé díry". Chce nahradit některé linky autobusů právě 

novými vlakovými linkami RagioJet? Jak hodnotíte marketingově tuto strategii? 
5.2 Dokázala byste ve stručnosti nastínit firemní filozofii SA? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

Navrhuji práci na pochvalu za diplomovou práci. 
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


