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Výborně Velmi 
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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  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  

Diplomová práce v úvodních kapitolách analyzuje základní kategorie řešené problematiky 
jako marketingový mix a ekonomikou recesi. Pro tento „fenomen“ využívá i statistických 
pramenů z EUROSTATU a ČSÚ a v mnoha případech z nich vytváří vlastní grafické 
zpracování. V závěru této části DP uvedla některá východiska z krize v automobilovém 
průmyslu a provedla i jejich zhodnocení. Výsledkem bylo konstatování, že ne všechna 
opatření i přes určitý okamžitý efekt, např. tzv. šrotovné, mají perspektivní dopad a je bylo 
nutné hledat jiná opatření. 
Závěr práce obsahuje doporučení a návrhy pro udržení stálých a získání nových zákazníků, 
kteří by mohli i vlastním doporučením podpořit zájem dalších klientů. 
V této části DP se nalézá i odpověd na otázku (cíl) práce, zda ekonomická recese negativně 
ovlivnila prodej automobilů v analyzovaných prodejnách. 

 



 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1) Jaká  opatření na posílení prodejů u obou prodejen byste navrhla ? 
2) Lze vyhodnotit např. porovnáním u jiných prodejců tato vybraná opatření ? 
 
Připomínka. Práci by jistě „slušelo“  podpořit některá opatření využitím alespoň základních 
statistických nástrojů jako analýzy časových řad  a dalších rozborových technik 
 
 
Práci doporučuji  - k obhajobě.  
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