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dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    

Hloubka provedené analýzy x    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   

Formulování vlastních názorů diplomantem x    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce x    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1. Cílem marketingového plánu je vytvoření metodiky, která povede k efektivnější spolupráci 
s dodavateli. Jaké jsou předpokládané roční úspory Vašeho návrhu?  
2. Základem marketingu je budování loajality ve vztazích mezi obchodními partnery. Povede Váš 
návrh, k budování trvalého vztahu? Jak silná je vyjednávací pozice firmy CNC TVAR s.r.o. vůči 

ostatním obchodním partnerům?  
3. Jak by obchodní partneři firmy  CNC TVAR s.r.o. reagovali na změnu cenové politiky 
podniku?  
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:     výborně            
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Téma diplomové práce bylo navrhnutí marketingového plánu pro vybranou firmu. Diplomant si 

vybral společnost CNC TVAR s.r.o., která se pohybuje na B2B trhu. V teoretické části diplomant 

představil několik přístupů k sestavování marketingového plánu. Diplomant si vybral postup, který 

prezentuje ve své knize Solomon (2006), a tento postup následně aplikoval v praktické části.  

Praktická část je pro toto téma klíčová a je jí věnována větší část DP. Základem plánu byla situační 

analýza, kteréá byla provedena velice pečlivě. Nejdůležitější informace byly vypsány do SWOT 

analýzy. Ze SWOT analýzy vyšla jako velice problematická nekoncepční spolupráce s dodavateli. 

Tato slabá stránka se stala následně hlavním cílem marketingového plánu. V návrzích diplomanta 

je patrná znalost prostředí. Návrhy jsou jasné, přehledné a srozumitelné. Poslední částí 

marketingového plánu byla kontrola a monitoring. Diplomant i zde navrhl systém kontroly.  

Celkově je DP velmi zdařilá, vyzdvihl bych její reálnost založenou na znalosti prostředí. 

Marketingový plán by mohl být ještě podrobněji rozpracovaný, především v návrhu taktiky, ale 

z důvodů rozsahu DP jsou návrhy na maximální úrovni. Student prokázal znalosti, které aplikoval 

do praxe. Navrhuji k obhajobě se známkou výborně. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


