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Hodnocení práce: 

Diplomová práce je zpracována na celkem 118 stranách, obsahuje 43 tabulek, 13 obrázků a 1 graf. 

Autor pracoval se 40 zdroji, z toho je 7 zahraničních a 8 je internetových. 

Autor si ve své diplomové práci stanovil cíl analyzovat situaci společnosti MARINE SPORT a na základě 

získaných dat vypracovat marketingový plán, ve kterém bude obsažena marketingová strategie. Na 

základě zjištěných informací prostřednictvím vlastního pozorování a dotazování zaměstnanců společnosti 
autor vypracoval podrobný popis stávající situace a vytvořil marketingový plán pro budoucí chod 

společnosti.  Hlavní cíl diplomové práce byl splněn.  

Práce ve svých kapitolách odpovídá požadavkům kladeným na strukturu diplomové práce. Více 

v připomínkách. 

Autor pracuje s optimálním množstvím citací, které dokáže adekvátně komentovat či je rozšířit o vlastní 

myšlenky. V diplomové práci však není vhodné podrobně se zabývat obecným tématem podnik nebo 

marketing, ale zaměřit se na konkrétní témata, jež jsou ústředním bodem a přínosem pro řešení dané 
problematiky.  

V diplomové práci je analyzována situace společnosti MARINE SPORT. K získání odpovídajících informací 
bylo využito vlastního pozorování a dotazování všech zaměstnanců. 100 % návratnost dotazníků od 

zaměstnanců je chvályhodná. Za vyzdvižení stojí také množství provedených analýz, kterými jsou  

např. PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil (metoda ETOP), SWOT analýza a mnohé 
další analýzy zabývající se konkurenčním prostředím společnosti. Ve volbě metodik pro vytvoření 

marketingové strategie je diplomová práce nadprůměrná. 

Autor v diplomové práci, po důkladném zhodnocení aktuální situace společnosti MARINE SPORT, 

vyvozuje praktické a realizovatelné závěry pro případné zlepšení dosavadního provozu. Pozitivně je 
třeba hodnotit i autorova pečlivě vypracovaná finanční kalkulace navrhovaných změn.  



 

V kapitole 5 Projekt vytvoření marketingové strategie pro společnost Marine Sport II je provedena 

syntéza zjištěných výsledků a na základě toho jsou uvedeny reálné návrhy pro případné změny. Veškerá 
zjištění a prezentované výsledky jsou vysvětleny srozumitelnou formou a praktická využitelnost 

získaných dat se jeví jako nadprůměrná. Některé poznatky v analytické části práce však mohly být 

interpretovány obsáhleji a mohl jim být v práci věnován větší prostor (např. str. 56 – Marketingové cíle). 
Nicméně tato diplomová práce svým rozsahem překračuje doporučenou délku 60-80 stran, proto už by 

další rozšíření a prohloubení práce nebylo vhodné.  

Úprava práce a stylistická úroveň je celkem zdařilá, občas se vyskytují chybná slovní spojení, gramatické 

chyby, atd. Více v připomínkách.  

Celkově lze říci, že autor splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování diplomové 

práce.  

 

Připomínky: 

 Stylistická úroveň: str. 30: „Autorem je Michael E. Porter se v něm zaměřil právě na intenzitu 

konkurence ...“, str. 33: „Marketingový mix celkově vypovídá o marketingovém chování a 
jednání podniku, konkrétně o produktu, ceně, komunikaci a distribuci, v případě služeb ještě o 

další 3 ,,P“.“, str. 101: „Základ, který je dán odbornou literaturu ...“, str. 79: „Tento krok sebou 

nese postupné zkvalitňování ...“ 

 V kap. Abstrakt se v klíčových slovech nemají opakovat slova z názvu diplomové práce.  

 Nad každým obrázkem (tabulkou a grafem) musí být umístěn stručný a výstižný název. Zdroj se 

umisťuje pod obrázek (tabulku a graf) a není ohraničen závorkami.  

 V práci je kapitola Metodologie podkapitolou kap. 4 Projekt vytvoření marketingové strategie 
pro společnost MARINE SPORT I. Dle požadavků kladených na strukturu diplomové práce, by 
měla být samostatnou kapitolou za kap. Teoretická východiska.  

 Použité různé druhy písma v Tabulce č. 8 na str. 45.  

 Jednotlivé mezery mezi odstavci mají být o vel. +6 pt. Např. na str. 44, 45 toto odsazení od 

komentáře k tabulce chybí.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Na str. 98 uvádíte, že se firma nechce věnovat Osobnímu prodeji. Jaký názor na využívání tohoto 
nástroje komunikačního mixu máte Vy? Je pro prostředí společnosti MARINE SPORT opravdu 

nepotřebný.   

2) Uveďte, prosím, v jak dlouhém časovém horizontu je Vámi navrhovaná strategie realizovatelná a na 

jak dlouhé časové období byste jí aplikoval. 

3) Předložil jste Vaše zjištěné výsledky a navržený marketingový plán vedení firmy? Budou některá Vaše 
doporučení realizována? Jaká? 

 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně nebo velmi dobře v závislosti na obhajobě 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
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