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POSUDEK OPONENTA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly oponenta:  Ing. Adrian Šaroch  
Jméno, příjmení a tituly studenta:  Zdeňka Žižanovičová 
Název bakalářské práce:   Návrh marketingové strategie vybraného průmyslového podniku 
 
Základní zhodnocení, východiska práce (0-25 bodů):      18 bodů (72%) 
Hodnotilo se především Téma a cíle závěrečné práce - ZP (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); Teorie (srozumitelnost, 
struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); Použité zdroje (množství, 
struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Plus 
- Téma práce a cíle jsou zvoleny ve formě praktického řešení konkrétního problému, které má přinést návrh na řešení. 
- Teorie je zpracovaná dostatečně obsáhle, srozumitelně, logicky návazně včetně použitých zdrojů a je cílena k tématu práce. 
- Zejména praktická část vyžaduje od autora vyšší časovou náročnost zejména na přípravu a provedení průzkumu. 
Mínus 
- Charakteristika společnosti je v obecné slovní podobě a postrádá podrobnější kvantifikaci číselných údajů, podílů 
jednotlivých oborů na celkové činnosti a trendy ekonomických veličin v čase. 
- V části 2 charakteristika společnosti chybí základní segmentace společnosti a do jakého segmentu patří (například podle 
obratu nebo počtu zaměstnanců, případně geografickou působností – národní/regionální/lokální), taková segmentace je 
klíčová z pohledu dalších kroků při volbě marketingové strategie. 
- V části 2.1.2 chybí objektivizace tvrzení o znalostech a kvalitách zaměstnanců. Autorka uvádí jako jeden ze specializovaných 
oborů tzv. galanterní klempířství – dále však nijak tuto potenciální konkurenční výhodu neřeší ve smyslu významu pro 
společnost, podílu na celkových tržbách a případně potenciálu tohoto oboru na trhu i ve vztahu k návaznostem na další obory 
podnikání včetně řešeného maloobchodu. 
- V části 2.1.4 chybí bližší kvantifikace tvrzení o ztrátovosti maloobchodní „divize“ společnosti – je pouze uvedena absolutní 
hodnota výše investice bez porovnání s plány, dalšími investicemi, vyčíslení výše ztráty a vlivu na celý chod společnosti a 
trend v čase, chybí uvedení měřitelných (SMART) cílů pro tento obor činnosti společnosti (min. tržby, marže, ziskovost atp.) 
včetně potřeby nezbytných nástrojů na nákladové straně (ne vinou autorky, ale majitele). 
- V části 2.1.5 autorka uvádí vizi majitele, která je v rovině obecného konstatování slovním popisem „úspěšná firma“, vize tak 
neodpovídá obsahem ani formou požadavkům na formulaci vizi podniku, na což v rámci doporučení autorka majitele/vedení 
firmy nijak neupozorňuje ani nedává návrhy. 
- Práce nepřináší nové poznatky nebo přístupy. 
- Práce naplňuje dané téma a cíle bohužel jen formálně, ne však dostatečně správně a komplexně. 

 
Shoda práce se zadáním (0-5 bodů):         2,5 bodů (50%) 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním ZP, splnění všech zadaných úkolů. 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Plus 
- Práce je zejména v teoretické části provedena ve shodě se zadáním. 
Mínus 
- Práce formálně splňuje zadané úkoly, způsobem přístupu a provedením hypotéz v praktické části však nedostatečně dobře. 

 
Metodika a struktura práce (0-25 bodů):        16,25 bodů (65%) 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodika 
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, 
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Plus 
- Postup práce navazuje logicky a správně uvádí teoretické vymezení pro praktickou část. 
- Zejména teoretická část je proporčně vyvážená a obsahově dostatečná a dává správný návod pro praktickou část. 
Mínus 
- Členění vhodných marketingových strategií v 1.3.1 působí trochu neuspořádaně, v části 1.3 chybí následný krok a to 
nápravná opatření v případě zjištění rozdílů při kontrole implementace. 
- Autorka v praktické části vychází už v prvních fázích ze špatně definovaných podkladů a předpokladů, analýza SWOT 
obsahuje chyby v zařazení bodů do silných/slabých stránek a hrozeb/příležitostí. 
- Hypotézy pro praktickou část nejsou dostatečně navázány na správně provedenou analýzu SWOT a nejsou dostatečné pro 
další kroky praktické části. To se dále projevilo do nedostatečného rozsahu otázek pro dotazování a následně i navazujících 
kroků – zpracování dat. Autorka zvolila nejjednodušší metodu sběru dat. 
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Praktická část (0-30 bodů):         10 bodů (33,33%) 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat (sofistikovanost, 
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Plus 
- Obecná struktura popsaná v teoretické části je uvedena správně, způsob kterým autorka řešila praktickou část však do plusů 
už nepatří. 
Mínus 
- V části 2.1.5. chybí autorce jasné a logické uvedení důvodů, proč ze všech oborů společnosti je analýza provedena jen pro 
část „maloobchodu“ (ačkoli se to dá dovodit z předchozího postulátu o tom, že jediný ztrátový obor společnosti je právě 
maloobchod). 
- V části 3.1.1 autorka zmiňuje zejména velmi obecné ukazatele makroprostředí, jejichž platnost na konkrétní firmu, která má 
roční obrat ve výši 9 mil Kč a působí v daném oboru jen lokálně, je velmi nejednoznačný. 
- Naopak ve výše uvedené části chybí z údajů o makroprostředí číselné údaje k ukazatelům, které více souvisejí s obory 
činností společnosti – jako je například výše investic do stavebnictví celkově, členění na veliké infrastrukturní celky versus 
výstavba menších stavebních projektů. Z velikosti obratu společnosti je evidentní, že segment velkých infrastrukturních 
staveb je pro společnost nedosažitelný a proto se musí zaměřit na odpovídající druh výstavby a tím část stavebního trhu, což 
dále navádí na určité skupiny potenciálních zákazníků, které je potřeba určit a dále podrobněji zkoumat. Autorka trh vůbec 
nesegmentuje z pohledu velikosti účastníků na trhu – například podíl malých, středních a velikých firem, včetně podílu malé 
výstavby na celkové velikosti trhu. Následně by se v segmentu menší výstavby (segment působení dané společnosti) měla 
autorka zaměřit na další jednoznačně související ukazatele – jako jsou například výše úrokových sazeb pro hypotéky 
(rekordně nízká, v důsledku toho boom v objemu nových hypoték a tím výdajů na výstavbu), míra objemu hypoték a její 
trendy, což jasně ukazuje ochotu potenciálních zákazníků utrácet své příjmy v cílovém segmentu společnosti.  
- Ukazatele a údaje v části 3.1.1 jsou nejaktuálnější za rok 2016, bylo by vhodné uvedené údaje aktualizovat, zejména proto, 
že některé ukazatele předčily původní odhady z roku 2016 a to významně (například růst HDP, míra nezaměstnanosti, výše 
minimálních mezd/růst průměrné mzdy v daném oboru – a to zejména v konkrétním dopadu na ekonomické ukazatele 
společnosti atd.). 
- Autorka dále velmi obecně uvádí tvrzení o neochotě lidí pracovat ve stavebnictví, tvrzení není dostatečně podložené fakty a 
navíc není vůbec zohledněno v provedení SWOT analýzy na straně hrozeb. 
- Autorka uvádí v části charakteristiky společnosti (technologie a stroje) výčet strojního zařízení – nedává ho však do kontextu 
ve smyslu toho, v jakém je vztahu k zvolené hodnocené oblasti „maloobchod“ – jestli je zařízení dostatečné nebo ne, co 
zařízení ve vztahu k zákazníkům společnosti umožňuje nebo ne a jak si stojí proti konkurenci. 
- V části 3.1.2 srovnání společnosti s konkurencí – autorka nedefinuje předem kritéria pro porovnání – jaké oblasti a proč 
zejména ve vztahu k maloobchodu a hlavně zákazníkům bude porovnávat. Ideální by byla přehledná tabulka, ve které by 
autorka porovnala předem dané a vždy stejné oblasti hodnocení u všech konkurentů i samotné společnosti. 
- V části vstupu potenciální nové konkurence se autorka spokojí s pouhým tvrzením, že vstup nových konkurentů je málo 
pravděpodobný, přesnější by bylo podívat se na historická data a zjistit kolik konkurentů do trhu vstupovalo v minulosti, kolik 
jich naopak skončilo. 
- V části platebních podmínek autorka hovoří o výhodě zpětných rabatů, které mohou „dosahovat milionových částek“, toto 
tvrzení je velmi vágní a má nulovou informační hodnotu, protože neuvádí z jakých obratů a za jakých podmínek, přesnější by 
bylo uvést rozpětí obvyklých zpětných rabatů v % z obratu. 
- V části síla kupujících autorka vůbec nezohledňuje segmentaci kupujících = zákazníků (koncoví uživatelé versus firmy), nijak 
nekvantifikuje jejich podíl a význam ačkoli z pohledu volby cílového zákazníka jde o dvě naprosto odlišné skupiny s naprosto 
odlišným nákupním chováním a preferencemi. 
- V části 3.1.4 SWOT chybí objektivizace uvedených bodů pro oblasti silné/slabé stránky a příležitosti/hrozby a důvod pro 
jejich volbu – zejména ve vztahu k nejasné definici cílových trhů a cílových zákazníků společnosti pro obor maloobchod. Body 
jsou navíc v rámci kategorií (S W O T) přiřazeny obsahově špatně. Například „větší propagace firmy“ není příležitost – protože 
je plně v kompetenci firmy a je to interní faktor, přičemž příležitosti jsou externí faktory. V logice tohoto uvažování by měl být 
zhodnocen dopad propagace na kupujícího, a pokud je zásadní – a firma nedostatečně propagaci využívá – jde potom o 
slabou stránku společnosti – která se – pokud je to efektivní a má smysl – dá vylepšit. Stejně tak je špatně zařazen bod 
„rozšíření marketingových aktivit“ nebo „podpora věrnosti zákazníků“ – nejde o externí příležitost, ale interní faktor. 
Externím faktorem by tady byla obecně prokázaná veliká míra loajality zákazníků (a nalezení jejích důvodů). Rovněž zacílení 
na určitou (novou) skupinu zákazníků je už interní krok využití znalostí o potenciálu zákaznických skupin na trhu, které firma 
zatím neoslovuje. Naopak v příležitostech právě chybí existující boom hypoték a tím stavebních výdajů u skupiny koncový 
zákazník = zvětšující se trh = příležitost pro společnost tohoto trendu využít. 
- V části 3.2.1 je cíl průzkumu obecně správně formulován, naprosto však postrádá právě dělení zákazníků na koncové 
kupující versus firmy (a jejich podíl neboli významnost na výdajích) a vysvětlení jak vhodně definovat podcíle průzkumu pro 
dvě tak odlišné skupiny. Průzkum tedy automaticky počítá jen s odpovědí koncových kupujících a zcela zanedbává skupinu 
stavebních firem – jako potenciální cílové zákazníky (přestože jim dle popisu společnost již prodává). Otázka, zda respondent 
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pracuje ve stavebnictví, vůbec nemůže dovozovat to, že je zároveň osobou zodpovědnou za nákupní rozhodnutí ve firmě, 
která stavebniny nakupuje. 
- V části 3.2.2 autorka pro průzkum uvádí volné šíření dotazníku. Oceňuji nízké náklady i minimální náročnost na provedení u 
této varianty, na druhou stranu tato varianta neumožňuje příliš vysoký stupeň prověření reprezentativnosti vzorku (o počtu 
respondentů celkem 62 ani nehovořím), dotazník navíc naprosto nezohledňuje geografii respondentů – což je pro čistě 
lokální společnost s jednou provozovnou naprosto zásadní. 
- V části 3.2.3 postrádám zobecnění kvantifikace výstupů dotazníku zejména výše plánované útraty v následujících letech do 
obecnější roviny ve smyslu zobecnění na populaci v cílovém regionu prodejny společnosti – například přepočtením na počet 
obyvatel dané oblasti. V návaznosti na to dotazník postrádá důležité dotazy na nákupní chování dotazovaných. Například, zda 
pro větší výstavbu preferují dodání stavební firmou nebo samostatný nákup, preferenci ohledně místa nákupu – do jaké 
vzdálenosti jsou ochotni si zajet nakoupit (autorka přitom v doporučení samovolně určila rádius působnosti společnosti na 25 
km – tuto hypotézu měla přitom jednoduše v průzkumu ověřit). Nevyužila dále příležitost zjistit u dotazovaných jejich 
požadavky na dodatečné služby (nejen rozvoz zboží, ale například služby kalkulace spotřeby materiálů, 
technické/technologické poradenství, případně otevřené otázky jaké další služby by respondenti uvítali). Vůbec se nezabývala 
názorem dotazovaných na otvírací dobu ve smyslu dní v týdnu a hodin ve dnech, zda dotazovaní preferují vše zboží skladem, 
případně kolik dní jsou ochotni čekat v případě objednávky. 
- Cíle a předpoklady dotazníku zdaleka nepokrývají všechny potřebné oblasti pro správné stanovení konkrétní  marketingové 
strategie nejen ve smyslu základních 4P případně 4C. Proto nemohou dát cenný podklad pro konkrétní a jasné kroky. 
- V části 4.1 navrhované cíle. V teoretické části autorka správně uvádí, že cíle musí být měřitelné. Doplňuji, že ideálně dále 
tzv. SMART – specifické, měřitelné, odsouhlasené, realistické a načasované. Například – dosáhnout obratu v maloobchodu 
v prvním pololetí roku xx částku xx kč bez DPH při průměrné marži 30%. Ve stanovení cílů marketingové strategie však cíle 
nejsou jednoznačné, vždy měřitelné a už vůbec ne vztažené k času. Např. zvýšení počtu zákazníků (jako nástroj pro zvýšení 
obratu) by správně měl uvést z kolika zákazníků a na kolik v jakém čase (navíc jakých zákazníků – prvonákup nebo těch co 
nakupují opakovaně?). Tento cíl však vůbec nezohledňuje výši útraty – jinými slovy počet zákazníků může být vyšší, ale pokud 
bude útrata nižší – celkový obrat bude stejný s větším vynaložením prostředků na obsloužení více zákazníků. Návazně by bylo 
tedy potřeba doplnit i cíl zvýšení průměrné hodnoty nákupu z xx kč na xx kč za daný čas (a jaké nástroje to společnosti 
umožní). Totéž pro návrh „zvýšení povědomí“ – jak měřeno, z jaké hodnoty na jakou a za jaký čas? V doporučeních chybí 
naprosto segment zákazníků – firmy.  
- V části 4.2 chybí zcela bližší definice potřeby/oblastí ve tvrzení, že místní zákazníci jsou konkurencí opomíjení a jak to 
proměnit v konkurenční výhodu společnosti versus potenciál útraty peněz. U všech návrhů chybí vyčíslení nákladové stránky 
navrhovaných opatření a způsob měření efektivity přínosu vynaložených prostředků (aspoň v podobě návratnosti). Například 
u doporučení dopravy zdarma v rozvozový den chybí odhad nákladů a ekonomických dopadů versus podmínky pro nárok 
zákazníka na dopravu zdarma (u objednávky nad určitou částku, kterou je potřeba vypočítat).  
- V části 4.3 čím je podloženo tvrzení o takovém přístupu zákazníků k novinkám na trhu? Proč nebylo předmětem dotazování? 
- V části 4.4 návrh vrácení zboží zdarma – z čeho, prosím, návrh autorky vychází? Proč tato možnost nebyla předmětem 
dotazování, aby byl potvrzen zájem/nezájem zákazníků o takovou službu. Chybí opět vyčíslení ekonomických dopadů na 
hospodaření firmy, protože zboží musí firma nakoupit a zaplatit a bude si tak zvyšovat peníze uložené v zásobách a snižovat 
obrátku. Stejně tak nebylo dotazováním zkoumáno/ověřeno autorčin návrh zájmu respondentů o bazar.  
- V části 4.5.1 předmětem dotazování nebyl vůbec sortiment zboží prodejny – ve smyslu šíře ani hloubky. 
- V části 4.5.2 tvrzení autorky, že cena je důležitější než kvalita je v rozporu s výsledky průzkumu, kde u majoritní části 
potenciálních zákazníků – mužů – autorka naopak uvádí, že je preferována kvalita před cenou. Autorka se rovněž vůbec 
nedotazovala na preferované obchodní nebo platební podmínky u potenciálních zákazníků. Návrh autorky na zavedení 
„rozumných slev“ je naprosto vágní a nepřijatelný – navíc nezohledňuje dopad na hospodaření ani možný účinek na chování 
zákazníků. Je potřeba prověřit vliv slev na případnou loajalitu (zajištění opakovaných nákupů a ideální formu) právě formou 
dotazníku a pro mechaniku slev zohlednit kalkulace a vliv na marži a ziskovost společnosti – jako jeden z hlavních cílů.  
- V části 4.5.4 má autorka představu o tom, k čemu přesně CRM slouží a jakou výši investice představuje? Jaké tedy CRM má 
splňovat parametry a požadavky na výstupy a jaké dodá přínosy? CRM bez dat nemá prakticky žádné využití. Pro část 
stávajících zákazníků lze jednoduše využít klasický účetní systém – historie nákupů, velikost, obrat, četnost apod. filtrací podle 
IČO například nebo čísla zákazníka u stálých zákazníků. V případě CRM musí být vyřešen i sběr dat – rozsah a detail. CRM 
neřeší strategii pro oslovení nových zákazníků. Autorka neuvádí vyčíslení nákladů a efektivity nákladů vynaložených za 
reklamní plochy případně v tisku ani nenavrhuje způsob měření efektivity těchto nákladů.  
- Cíl práce – návrh konkrétní marketingové strategie nemůže být v této podobě považován za splněný, protože je příliš vágní, 
obecný, část doporučení není podložena daty, obsahuje chybně formulované hypotézy, nezabývá se vůbec nákladovou 
stránkou investic ani měřením efektivity nebo návratnosti. Autorka nemusela v práci uvádět všechny přesné výpočty, měla 
však rozhodně nastínit potřebu vyčíslení dopadů navrhovaných opatření a alespoň nastínit vhodný způsob takové 
kvantifikace. Autorka neformuluje žádné jasné konkurenční výhody společnosti a jejich využití, opomíjí zcela jednu skupinu už 
stávajících zákazníků - firem. Stanovené cíle nejsou měřitelné, vyčíslené ani zasazené do časového rámce.  
- Využitelnost práce v praxi je pro vedení uvedené společnosti prakticky nulová. 
 
 

 
Formální úroveň (0-15 bodů):         11,25 bodů (75%) 
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hodnocení: výborně 100-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b. 

Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování textů, 
celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Plus 
- Úroveň jazyka je odpovídající bakalářské práci. Odbornost v teoretické části je dostačující. 
- Formátování textu, nadpisů i odstavců i fonty písma jsou jednotné, grafické prvky jsou dobře uspořádané stejně jako jejich 
značení a barevné rozlišení. 
Mínus 
- Práce obsahuje řádově do deseti zbytečných překlepů, gramatických/stylistických chyb, hovorových výrazů, případně chyb 
v pádech slov. 
 
 

 
Otázky k obhajobě, příp. jiné poznatky a kritické připomínky: 

 
Poznámky i dotazy jsem uvedl podrobně výše zejména v hodnocení praktické části. 
 

 
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení dobře        Celkem 58 bodů (58%) 
 
 
V Žatci dne 10. 5. 2018          Podpis 


