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výborně 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

  velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
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Adekvátnost použitých metod 

 

výborně  
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výborně 
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Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
Viliam  nejen samostatně vyhledal, ale i aktivně  záměrně volil prakticky využitelné,  

pro zpracování  však   náročné téma, které má bezprostřední hodnotu a využití pro danou 

firmu. To je směr, který by měl být podporován.   Problematiku zpracovává s nespornou 

inteligencí a přehledem. Je  třeba ocenit, že se v  oblasti plachtění, nákupu  i prodeji  vybavení 

vyzná a plně proniknul do praktických problémů, ve  kterých se firma pohybuje. Přiměřeně 

konzultoval, i když postupoval velmi samostatně. 

Cíle a úkoly práce jsou stanoveny poměrně pregnantně  a práce si udržuje jasnou  

logickou strukturu. 

V teoretické části autor prokazuje velmi dobrý vhled do problematiky, stejně jako 

schopnost zacházení s literárními zdroji, včetně jejich přehledné a správné citace. Výběr 

literatury je bohatý a také zastoupení různých zahraničních zdrojů svědčí o tom, že diplomant 

plně pronikl do problematiky. Teoretické poznatky obohacuje vlastním komentáři a 

stanovisky, které svědčí o dobrém postřehu a uvažování.  



Celý projekt si zaslouží úctu z hlediska značné šířky záběru. Přes tento fakt jsou 

analýzy metodologicky dobře zvládnuté a relativně důkladně provedené (PEST, SWOT 

analýza, včetně návrhů distribuční politiky a odhadů finančních nákladů). Platí to zejména     

pro nápadité využití metody ETOP v PEST analýze i pro výborně zpracovanou aplikaci 

Porterova modelu (s. 43-45). Stejně hodnotím i použití metody Slidegur, analýzy 

konkurenceschopnosti (tab. 29, s. 70) a dalších postupů. Zde autor prokázal opravdu 

nadprůměrnou orientaci a schopnost praktického využití těchto metod. DP celkově pokrývá 

všechny důležité aspekty strategického plánování a je zpracována s velkým přehledem při 

nekonvenčním využití moderních metod. Metodologicky proto hodnotím práci jako vysoce 

nadprůměrnou. Cenné a zároveň i pracné je shromáždění a zpracování dat, které vlastní 

analýze předcházelo.    

Je proto škoda, že na některých místech se obecný výklad metod „dubluje“  s jejich 

konkrétním využitím v projektu (viz Porterův model).  

Naopak interpretace i konkrétní návrhy jsou formulovány se znalostí věci a odpovídají 

záměrům. Pro přílišný záběr, který přesahuje možnosti DP jsou některé pasáže (vlastní 

strategický plán) ploché a nejdou příliš do hloubky, nebo u nich nejsou jasná data, z kterých 

se čerpalo. 

 Celkově je práce velmi rozsáhlá, metodologicky velmi dobře zvládnutá a má 

nadprůměrnou praktickou využitelnost.  

 

Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Úvod a některé další pasáže jsou psány ne zcela zralým jazykem. Slova se často 

opakují, je používáno mnoho zdůrazňovacích a přivlastňovacích zájmen, vyjadřování 

není příliš obratné. Pisatel namísto vědeckého jazyka používá občas spíše vypravěčský 

styl. Přitom jeho postřehy a komentáře jsou věcně správné.  

 

2. Marketingové cíle na str. 56 -57 mohly být stanoveny poněkud přesněji – v dané 

podobě působí příliš obecně. 

 

3. Autor se nevyvaroval některých drobných gramatických či formulačních chyb. Např. 

na s. 87 není shoda podnětu s přísudkem („obyvatelstvo, které mají blízko „), na s.90 

(„Zaměření se na…“). Asi nebyl čas důkladnější revizi textu. 

 

4. Některá tvrzení a závěry zejména z finanční analýzy budí pochyby ohledně zdrojů, 

dat, na kterých jsou postaveny. Viz otázka k obhajobě. 

 

5. Pro přílišnou šířku záběru, která přesahuje možnosti DP jsou některé pasáže (vlastní 

strategický plán) ploché a nejdou příliš do hloubky, nebo u nich nejsou jasná data, 

z kterých se čerpalo. 

 

Otázka k obhajobě: 

1. Na základě jakých dat (zdrojů) jste sestavil návrh rozpočtu (s. 99) ? 

2. V čem by se dala zlepšit distribuční politika? Je podle vás dokonalá? (s.94) 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na práci diplomovou. Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně.  

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

V Praze dne: 28. 4. 2015        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              



                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


