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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Jméno dipIomanta: Karel Ritschel

Název diplomové prácel Návrh marketingové strategie pro zlepšení pozice značky na trhu

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Iveta Honzáková, katedra marketingu

Jméno oponenta diplomové práce: Filip Stoulil, MBA

oponentl - název firmy: Porsche česká republika s.r.o.

- pracovni zařazeni: Koordinátor marketingu a dispozic
kontakt: filip.stoulil@porsche.co.cz,739546542

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu
posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Jak by autor využil současnou klientelu, majitele vozů SEAT pro zlepšení pozice značky
na českém trhu a zvýšení povědomí o značce?

2. Jaký typ PR komunikace by autor zvolil pro období dalších dvou let?

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diolomantem:
Solnění cíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužitích oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúorava oráce ítext' tabulkv' orafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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I Diplomová práce se zabývá konkrétním případem značky aktivní v Ceské republice

S ohledem na dostupnost veřejně dostupných dat a následné analýzy a doporučení

hodnotím tuto práci jako velmi zdařilou a přínosnou. Autor trefně postihuje

problematiku automobilového průmyslu a prodeje na lokálním trhu, a především si

dobře všímá pozice značky SEAT na trhu v Ceské republice. Práce je vhodně

strukturovaná a ýsledky podložené důležifým průzkumem trhu. Autor velmi

zdařile vystihuje oblast doporučení pro výrobce a také importéra v rozsahu

základních prvků výroby, Íinancování, propagace a orientace a to vše dle

současných trendů.
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