
:.::.. : TECHN ICKA U NIVERZITA V LIBERCI
...''

PosUDEK VEDoUcÍHo DIPLoMoVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Bc. Petra Maftinovská

Název diplomové práce: Trh s bezlepkovým pečivem v čR

Cíl práce: Zhodnocení současné situace na trhu s bezlepkovým pečivem v české republice

Jméno vedoucího dipIomové práce: Ing. Lenka PůIpánová

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a je'iich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů x
Schopnost d i ploma nta zpracovat získa né pod kladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a sWlu oráce:
Formální úprava práce (text, tabulkv' qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cí!ů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Ve své prácijste spolupracovala se společnostíJizerské pekárny s, r. o./ avšak charakteristiku
marketingového mixu (kap. 2'6) uvádíte obecně pro trh s bezlepkoým pečivem. Jak byste
charakterizovala marketingový mix pro Vámi vybraný bezlepkoui ýrobek této firmy?

2. Která z Vámi navržených opatření (kap' 3'a) považujete za k|íčové a proč? Zhodnoťte jejich
rea lizovatelnost.

Práci doporučuji - nedeperuě*ii* k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasiflkovat stupněm: dobře
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Cíl diplomové práce zhodnotit současnou situaci na trhu s bezlepkoým pečivem v České republice byl

z větší části splněn. V první části práce je přehledně a ve srozumitelné formě nastíněna problematika

nemoci celiakie. Pochopení tohoto onemocnění je podstatné pro provedení analýzy trhu. Následně je

provedena charakteristika trhu - autorka se zabyvá zejména zákazníky, analýzou konkurence a

marketingovým mixem, nicméně provedené analýzy jsou spíše povrchní. Za účelem zjištění

spokojenosti spotřebitelů bezlepkového pečiva s tímto produktem provedla diplomantka ýzkumné

šetření pomocí elektronického dotazování. Vywořený dotazník vykazuje jisté nedostatky, zejména

nevyváženost někteých škál, stavba otázek a obecně konstrukce celého dotazníku postrádá koncepci'

Výsledky dotazováníjsou zpracovány v grafech a tabulkách doplněných komentářem autorky' Některé

komentáře však neodpovídají údajům uvedeným v grafu - např. obr. 30, 3t a32zobrazují procentuální

podíly, ale komentář je zaměřen pouze na absolutní četnost, což může vést ke zmatení čtenáře'

Struktura práce je jasná, přehledná. Formální úprava a stylistická úroveň práce sice vykazují menší

nedostatky, ale nesnižují její věcnou kvalitu. V závěru práce jsou shrnuty rnýsledky provedeného

výzkumu a navržena opatření, která by měla vést ke zýšení spokojenosti zákazníků a zlepšení

konkurenceschopnosti firem. Zanalýzy trhu vyplývá, že na trhu bezlepkového pečiva v ČR existuje

konkurence mezi vyrobci, a to jak domácími, tak i zahraničními.Ztohoto důvodu mohou být navržená

opatření přínosem pro mnohé podniky působícív tomto oboru, i když realizovatelnost někteých návrhů

je velmi diskutabilní.
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