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Předložená bakalářská práce je empiricky a je možné říci prakticky orientovaná. Autor si vybral 

praktický problém z oblasti marketingového výzkumu a ten poctivě zpracoval, a tím pokryl celý 

proces výzkumu. Z hlediska marketingu se navíc věnuje velmi důležitému tématu, kterým je podpora 

uvádění nových produktů na trh (i když v tomto případě jde spíše o uvedení existujícího produktu na 

nový trh – věcně v tom ale není velký rozdíl). 

 V první řadě je třeba zdůraznit (a ocenit), že práce se zabývá zcela konkrétní situací, tedy výsledky 

průzkumu a následných analýz jsou přímo využitelné. Z textu je zřejmé, že autor pečlivě prostudoval 

věcnou problematiku – tedy použití zdravotních židlí a postoj k nim – a až podle toho zvolil vlastní 

výzkumné řešení. Nejde tedy o běžné schéma: teoretický úvod a následná aplikace metody či analýza 

dat, která někdo jiný realizoval. 

Autor správně identifikuje jednotlivé dimenze marketingového řešení. Řeší otázky potřeb cílové 

skupiny, přiměřenosti ceny, informačních kanálů a prodejních mechanismů. Část práce se věnuje i 

tomu, kdo by měl být cílovou skupinou – zaměstnavatel nebo jednotlivec – což je v tomto případě 

velice zásadní problém.  

Lze ocenit i teoretické části, například popis cenových testů. Možná nejsou úplné, ale dávají dobrý 

přehled o tom, jaké postupy autor ve své práci použil. Aplikace zvoleného testu je přesná. 

Zcela běžná u bakalářských prací není přímá komunikace se „zadavatelem“. Je třeba ocenit, že se 

autor touto cestou bezprostřední konfrontace vydal, sám si výzkum „vymyslel“ a zadavateli jej 

proaktivně nabídl. Tím si i prakticky vyzkoušel veškeré kroky marketingového výzkumu v praxi, což 

není pro bakalářské studium příliš obvyklé.  

Předložená práce je dobře strukturovaná a dobře se i čte.  Možná jen teoretická část mohla být více 

soustředěná, autor zjevně nevěděl, na které z témat se , vzhledem k aplikační části, má zaměřit. 

Při obhajobě by bylo určitě zajímavé slyšet, co si autor myslí o způsobu prodeje zdravotních židlí, tedy 

komu je vlastně nabízet a jaké argumenty používat. 

Práci hodnotím jako velmi přínosnou a navrhuji známku 1  
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