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I. Hodnocení zoracování tématu diolomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a je'iich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení sÚuktury a obsahu práce:
Přehlednost a looická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
ltl. Hodnocení formY a stvlu oráce:
Formálníúorava oráce (text' tabulkv' orafu) x
Stylistická 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 1o řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cíIů,
využití metod řešení a náwhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou sEanu
posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Jakými vhodně zvolenými marketingovými nástroji je možné udržet si zákazníka na trhu
s bezlepkovým pečivem, aby by! věrný značce? Uved'te konkétní možnosti. (reakce na ot'č.13)

2. Jaká jsou největší úskalípro vstup na trh s bezlepkovým pečivem? Domníváte se, že se jedná o
lukrativnítrh do budoucna? Zvažovala byste při zahájenípodnikatelské činnosti vstup na tento
trh?

Práci doporučuji k obhajobě.
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Diplomová práce se zabyvá velmi zajímavým tématem, problematikou nemoci celiakie a jejího

marketingového podchyc.Áí nu trhu. Autorka věnuje značnou část práce teorii a seznámení se s danou

nemocí. Áčroliu teorettká část je zpracována srozumitelně, má logickou posloupnost, mohla by této

teorie obsahovat méně a klást větší důraz na praktickou část - samotný marketingový vyzkum, tvorbu

dotazníku a jeho vyhodnocení, hledání souvislostí a návrhů řešení. Praktická část obsahuje popis

po'iupu dotázníkovél1o š.tř.nL volbu otázek a analyzuje jednotlivé odpovědi. Analýza odpovědí
'n"rurhárí 

do podrobností. Jsou zde pouze popsány tabulky a graý, nejsou zde uvedeny důležité a jistě

velmi zajímavé souvztažnosti, které by tuto práci velmi obohatily.

Např. v'ot ázce č.6. postrád'ám uvedení závislosti míry finanční náročnosti v návaznosti na přÍjem

respondenta, který se řadí ke klíčouím faktorům.
V otázce číslo 9 zabývajkí se spokojeností respondentů s dostupností bezlepkového pečiva autorka

nuurnul. mimo jlné pbaóořit či zrnýhoánit ostatní prodejce, kteří nabízejí tento sortiment jako doplňkový

- nejsou zde uvedeny možnosti, které má autorka na mysli'

U otázky č. 11 by bylo dobré vědět, z jakých důvodů si lidé pečivo chystají spíše sami doma (cena,

kvalita, sortiment, jožiý nákup, čas 
-atd.). 

Zda má smyl orientovat se na polotovary z důvodů

požadávků trhu nóbo se jedná o důsledek nedostatku kvalitních potravin a stačilo by zlepšit dostupnost

sortimentu bezlepkového pečiva.
otázka č. 15 - získávání'informací o novinkách. Diplomantka uvádl že v současné době spotřebitelé

ňráoá:i téměř v 50% informací na internetové síti. V návrhu řešení se však této dominantní možnosti

zísráúání dat nijak nevěnuje a jako návrh řešení uvádí přidat leták k dobře prodávanému produktu

nebo na obal uvést informaci o nově zaváděném produktu.

:e samozře;mé, že tato diplomová práce se nemůŽe věnovat všem oblastem a zabíhat do detailů, avšak

i oůvoou prokázání znalostí získaných při studiu a známých statistických metod pro vyhodnocování dat

by bylo vhodné uvedení i dalších takto doplňujících otázek a jejich vyhodnocení.

otrte'onc formální stránky mám připomínky minimální. Tab. č.1 neudává v prvních sloupcích měrnou

jednotku. U obr. č. 32 chybíjeden popisek možností.
2árě, práce mohl být doplnén o informace, zda tato práce diplomantku obohatila a do jaké míry. Zda

měla možnost konfiontovat některé své návrhy např. s Jizerskými pekárnami, jaká byla reakce atd.

Dále bych shrnula možnosti, kterými by se mohla práce dále rozvÍjet'

Celkově tato diplomová práce popsala rnýsledky dotazníku, avšak nezabyvala se hlubší analýzou dat. I

přesto se jedná o práci, která je srozumitelná, logicky uspořádaná a přehledná a poskytuje mnoho

informací Ř zamyšlení. Pro nové vznikající firmy, kte1é se rozhodnou vstoupit na trh s bezlepkovým

póriu.' může být vhodným podkladem pro uvědomění si přání zákazníků a rizik, které s sebou tento

trh přináší.
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