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RECENZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Téma diplomové práce: 

 

„Analýza obalu na trhu mlé čných výrobk ů“ 
 
 
Volba tématiky: 
 
Zvolené zadání diplomové práce je velmi široké, zajímavé, nezvykle konkrétní. Uvedená 
diplomová práce tvoří součást problematiky analýzy obalu na trhu mléčných výrobků. Práce 
zcela odpovídá uvedenému zadání.  
 
Hodnocení diplomové práce z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
úplnost diplomové práce: 
 
Diplomová práce je zpracována z pohledu struktury práce velmi přehledně a podrobně, 
jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Již samotný Obsah v úvodu diplomové práce 
naznačuje, že studentka při zpracování této problematiky postupovala správně.  
 
Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
Veronika se ve své práci zabývá analýzou obalu produktu Valašská Kyška na trhu mléčných 
výrobků. Jejím cílem bylo zjistit postoje spotřebitelů k novému a starému obalu tohoto 
produktu a porovnat tyto postoje i s názory na obalové provedení konkurenčních výrobku 
Kyška Kunín. Dalším úkolem bylo zjistit vnímání hlavních vlastností a atributů obalů 
kysaných mléčných výrobků, které ovlivňují zákazníky při jejich koupi a zjištění jejich 
požadavků na balení dotyčných výrobků.  
 
V první části své práce diplomantka charakterizuje tržní prostředí mlékárny Valašské 
Meziříčí. Stručně se zmiňuje jak o historii, tak i o současnosti této firmy. Dále pak 
charakterizuje zkoumaný výrobek, jmenuje konkurenci a jeho výrobky. Pečlivě popisuje prvky 
makroprostředí. Vyzdvihuji zde strukturovanost a přehlednost zejména srovnávací tabulky 
jednotlivých konkurenčních produktů, která je zajímavá a poskytuje velmi jednoduchou a 
plně dostačující konkurenční minianalýzu.  
 
V rámci třetí kapitoly se Veronika zabývá teoretickými východisky analýzy obalu. Tato 
kapitola je zpracována vhodně k tématu. Naprosto dostatečně popisuje jednotlivé atributy 
výrobku, obalu.  
 
Ve čtvrté kapitole studentka popisuje obě etapy realizace marketingového výzkumu, který 
sama v rámci své diplomové práce realizovala. Podtrhuji a velmi pozitivně hodnotím pracnost 
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a náročnost, kterou studentka vynaložila s ohledem na počet vyplněných dotazníků a 
náročností dotazníků.  
 
V páté kapitole již Veronika analyzuje výsledky marketingového výzkumu. Velmi přehledně a 
podrobně zde popisuje výsledky výzkumu, vrací se k vyřčeným hypotézám, které potvrzuje a 
vyvrací. K této kapitole opět nemám žádných připomínek.  
 
Šestá kapitola pak obsahuje škálu návrhů a doporučení. Kapitola je zpracován velmi kvalitně 
a podrobně.  
 
Charakteristika výběru a využití studijních pramenů: 
 
Diplomantka využila komplexně dostupné zdroje informací - odbornou literaturu, elektronické 
zdroje.   
 
Originalita práce, stupeň tvořivosti ve zpracování:  
 
Zpracování diplomové práce je na opravdu nezvykle vysoké úrovni, studentka věnovala práci 
velké úsilí. Přístup diplomantky z pohledu originality a stupně tvořivosti hodnotím jako 
maximální. Práce je velmi obsáhlá a přehledná.  
 
Struktura obsahu práce, využitelnost výsledků diplomové práci v praxi: 
 
Struktura tématu práce dává jasný přehled o možném postupu při analýze obalu na trhu 
mléčných výrobků. Diplomová práce poskytuje možný sled kroků, které lze při samotné 
analýze využít. Výsledky jsou plně využitelné v praxi.  
 
Formální úprava, jazyková úroveň, grafická úprava, využití tabulek, grafů a schémat: 
 
Jazyková i grafická úroveň práce je na velmi vysoké úrovni.  
 
Dotazy, jiné p řipomínky: 
 

1) V rámci Vaší práce, konkrétně v metodě sběru dat, zmiňujete hodnocení pomocí tzv. 
sémantického diferenciálu. Vysvětlete, co tento pojem znamená a která otázka/ 
popřípadě otázky z Vašeho dotazníku odpovídá/dají této metodě. Jaký je hlavní rozdíl 
mezi obvyklým dotazníkovým šetřením a již zmíněným sémantickým diferenciálem? 

2) Byla Vám tato studie přímo zadána společností Valašská Kyška? Pokud ano, měla 
jste už příležitost osobně svou práci firmě prezentovat? 
 

 
 
 
Jana Valdmannová, v Havířově dne 12.5.2011   
 
 
 
 

        Podpis recenzenta:  


