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Jméno a příimení studenta:
Bc. Jan Mazač
Název práce:
Optimalizace marketingové strategie s využitím moderních metod
Cíl práce (body zadání):
1) Analýza současného stavu obchodní strategie íirmy.
2) Analýza společnosti v oblasti personální - vedení avzdé|ávání zaměstnanců.
3) Na základě ana|ýz navrhněte možnosti pro optimallzaci, deíinujte výhody a neqýhody
jednotliých návrhů.
4) Vybraný návrh ekonomicky zhodnot'te.

1a. Přístup studenta k řešení diplomové práce:
- tvurčí přístup ano
Student projevil velmi dobré kreativní schopnosti při řešení optimalizace jednotliqých
Činností v praxi tak, aby docílil zvýšení produktivity této obchodní společnosti. Navrhl
několik zajímavých inovací a nových řešení, které společnosti jistě zajistí celkové zvýšení
produktivity jak v oblasti marketingových činností, tak především v řešení otázky
zvyš ov á n í zákaznickéh o s ervis u a p e rs o n alistit<y.
- spolupráce s vedoucím: ano
Student se během celého roku pravidelně a hlavně aktivně účastnil konzultací.
- samostatnost posluchače při zpracováni tématu: ano
Student pracoval v zásadě samostatně, pravidelně přinášel nové podněty a návrhy jak
optimalizovat zásadní Činnosti společnosti vysledované jak z teoretických znalostí tak i z p
raxe.

]b. Náročnost řešení DP na:
- teoretické znalosti: dobré
Student prokázal velmi dobré teoretické znalosti a to jak z ekonomické teorieo tak z
odborných znalostí o produktu (textilu), ze kte4ých při řešení dané problematiky
správně vycházel.
- použité metody: průměrné
Použité metody pro optimalizaci marketingových a personálních činností jsou
dostatečné a odpovídající potřebám dané obchodní společnosti se značkovým textilem,
resp. danému tématu práce. Pro zqýšení celkové produktivity organizace student navrhl
několik nových řešenío které odpovídají současnému trendu v oblasti služeb daného
typu.

lc. Spolupráce s podnikem:
- podmínky a spolupráce ze strany podniku dobré
Jak student zmiňuje ve své práci, společnost si nepřála svůj přesný název a právní
formu blíže uvádět, stejně tak jako všechny detailnější informace o hospodářských
výsledcích jednotlivých obchodních jednotek a celé organizace vůbec. I přes tato úskalí
se studentovi podařilo práci úspěšně zkomponovat tak, anř by práce přišla o přínosná
ekonomická zhodnocení. Například za pomocí volně dostupných dat v obchodním
rejstřftu apod.
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- vstupní údaje získané z podniku nadprůměrné
Vstupní údale o fungování společnostivychází převážně z dlouhodobé splupráce
studenta se spoleČností. Student se podílel na za|ožení Liberecké obchodní jednotky
ESPRIT, kde tak získal nedocenitelné informace o každodenním chodu společnosti tzv.
z první ruky, coŽ dodalo diplomové práci reálnou hodnotu a potenciál pro využití v prax
i. Při nedostatku informací od lokálního vedení student neváhal a zprostředkoval si
konzultace se zahraničním vedením společnosti.

2, Kritéria hodnocení práce:
- samostatnost posluchače při zpracování tématu: qýborně
Samostatnost posluchače při zpracování diplomové práce byla naprosto
bezproblémová. Všechna uváděná opatření navrhl zcela samostatně. Pouze by|o za
potřebí studenta lehce usměrňovat ve smyslu, kterou část textu více rozepsat a kde
naopak býti více stručný.
- stupeň splnění bodů zadání diplomové práce: výborně
Student se vŠem bodŮm zadání DP věnoval v dostatečném rozsahu odpovídajícím jejich
charakteru. Stejně tak obsah jednotlivých bodů považuji za úplný a až na drobné
dataily zcela b ezproblémový.
- hodnocení teoretických znalostí: výborně
Teoretická Část je zcela vyčerpávající v obou oblastech práce (marketing, personalistika)
a vhodně koresponduje s praktickou částí diplomové práce.
- hloubka provedené anallpy ve vztahu k tématu: výborně
PředevŠím v oblasti marketingu je analýza společnosti velmi obsáhlá. Velice trefně
poukazuje na vzniklé chyby v překrývajících se a nesourodých marketingových akcích.
- adekvátnost použiQých metod: velmi dobře
Použité metody jsou adekvátní aktualním potřebám společnosti.
- logická stavba práce: qýborně
Práce je stavěna logicky. Číslovaní kapitol je také logické. Jednotlivé subkapitoly na
sebe dobře navazují. Hodně doplňujících informací a meteriálů o společnosti je správně
umístěno do příloh a tak neruší celkovou jednostnost práce.
- práce s literaturou - citace, odkazy: výborně
Neshledal jsem žádné nedostatky ohledně citací použité literatury.
- úprava práce (text, grafu, tabulky): výborně
Práce pŮsobí jednotně, typ formátování je správně ucelen pro veškerý text, logičnost a
posloupnost nadpisŮ taktéŽ. obrázkŮ i tabulek je vhodné množství. Práce obsahuje
všechny žádoucí rejstříky a seznamy.
- stylistická úroveň: výborně
Stylistiku textu shledávám adekvátní k jeho charakteristice.

3. Využitelnost ýsledků práce v praxi, příp. teorie: qýznamně přispěje k řešení problémů
praxe
Student správně využil nasbíraných zkušeností z absolvované stáže pro společnost
Fashion Stores, §.r.o., při které §e mu podařilo vysledovat nové potřeby společnosti.
Proto se dá očekávat reálná využitelnost podaných návrhů v praxi.
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