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DP je zaměřena na využití inovativního marketingu v pivovaru Svijany, a.s.. První
část je zpracována pomocí literární rešerše a slouží jako podklad pro praktické
zpracování návrhové části. Student vymezuje problematiku inovací, marketingu a
následně inovativního marketingu. Praktická část práce je věnována vybranému
podniku, jeho podrobné situační analýze a především popisu realizovaných
inovačních aktivit.
Student realizoval primární výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak vnímají zákazníci
inovace v pivovarnictví a poté konkrétně v pivovaru Svijany. Student dotazník
zpracoval úplně samostatně, bez konzultace s vedoucím práce, nicméně jsou
dodrženy zásady pro správnou tvorbu dotazníku. Získal 279 odpovědí a vyhodnocení
je součástí kapitoly 4.3. V závěru práce student navrhuje tři oblasti možných inovací
v oblasti marketingu, které Pivovar Svijany může v budoucnu využít.
Práce má 109 stran včetně příloh, je kvalitně zpracovaná, jak po stránce obsahové,
tak formální a její rozsah je dostatečný pro seznámení se s daným problémem.
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