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Cíl práce Oody zadání):

- Analýza současného staw obchodní strategie firmy.
- Analýza společnosti v oblasti personální - vedení avzdéIávání zaměstnanců.
- Na základě analýz navrhněte možnosti pro optimalizaci, definujte výhody a nevýhody
jednotlivých návrhů.
- Vybraný návrh ekonomicky zhodnot'te.

Hodnocení obsahu a odborné úiovně práce s důrazem na splnění cílů zadání:

Obsah práce, odborné a teoretické znalosti a metody použité pro řešení práce:
Práceje rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část společně s úvodní částíje
velmi obsáhlá, čtyřicet stran. Praktická část má cca padesát strarr.
Některé teoretické pasáňe textu by mohly bl.t stručnější, nebo by vůbec v práci nemusely bfi,
Buď se jedná o základní vědomosti, nebo jsou to paséůe, které student v praktické části takřka
nevyužije, popřípadě další část teorie student v praktické části znovu opakuje. Jedná se
například o kapitoly 2,1Yymezení pojmu marketing, 2,2 Základní ekonomické pojmy, 2.3
Marketingové nástroje ,2.42 Cenová elasticita poptávky.
V praktické části postrádám přehlednou analýzu nedostatků v marketingové strategii a větší
dttraz na vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení. V porovnání s touto částí trochu lépe působí
analýza v oblasti personální.
Práce obsahuje návrh dotazníku (str.89), kterým má respondent hodnotit služby, zboží a akce
obchodů ESPRIT v ČR, Postrádám ověření funkčnosti dotazníku a vyslovenou hypotézu či
cíl, kteým by bylo řečeno co očekávám od dotazování. Ověření funkčnosti dotazníku není
nutné realizovat na velkém množství respondentů, ale pokud předkládám firmě dotazník,
musím ho vyzkoušet. Stačí pilotní ďotazování, tj. položit otazky alespoň pěti nebo deseti
respondentům, abych ověřil, zda jsou dotazy srozumitelné. Dle mého názoru chybí
v dotazníku vice otéaekna služy (pouze otazky k web stránkám), otánky na akce (pouze akce
"Tričko"), otazky směřující k zaŤazení respondenta do sociální třídy (firma chce oslovit
zákazníky střední třídy). Pokud student uvádí, žeby ďotazník šířil přes internet a vyplňovali
by ho studenti, pak si myslím, že studenti nejsou ta sociální třída, kterou chce firma oslovit.
Z pr áce vyplynulo, že ťtrma hledá střední třídu.

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: Z výše uvedených připomínek plyne, že
důkladně je zpracovaná teoretická část. Vlastní analýzy a návrhy však zapadají mezi
teoretickým textem, čímž se vytrácejí studentovy myšlenky a jeho vlastní přínos, Praktická
část působí neuspořádaně a neúplně.

Splnění bodů zadání: Posluchač splnil všechny body zaďání v plném rozsahu.



Ho dno c ení formúIníh o rpracovóní pr óce

Stylistická a gramatická uroveň práce:
Práce je poměrně čtívá, avšal místy nelogicky členěná (viz. připomínky výše).

Práce s literafurou: Citace je provedena dle normy.

Formální úprava práce: Formální chyby v práci neshledávám.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Prosím sfudenta, aby zodpověděl následující dotazy
1) Jakého zéů<aaikachce firma oslovit v ČRt Jakého zékazníkaoslovuje v cizině?
2) Shrňte přehledně do tabulky- chyby v obchodní strategii a Vaše náwhy
3) Shrňte přehledně do tabulky - chyby v personální politice a Vaše návrhy.

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu. Práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji klasifikovat: velmi dobře
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