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OPONENTNÍ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

I. Autor: Veronika ZAMYKALOVÁ 

Název: Marketingová strategie společnosti ARAKO s.r.o. 

 

II. Cíl práce a jeho naplnění 

Autorka práce postupovala v souladu se zadáním bakalářské práce. Jako cíl práce 

si autorka vytyčila analýzu marketingové strategie kapitálové obchodní 

společnosti a návrh možných zlepšení. Nezbývá než konstatovat, že práce zcela 

naplňuje vytyčený cíl.  

 

III. Obsahové zpracování a přístup k řešení práce 

Z hlediska struktury shledávám práci chronologicky správně sestavenou. 

Rozdělením práce na teoretickou, analytickou a návrhovou část autorka provázala 

souvislosti a dostála tak úplnému logickému obsahu bakalářské práce.  Teoretická 

východiska stručně a jasně vystihují potřebný základ pro praktickou část. Tato 

analytická a návrhová část práce je detailně rozpracovaná. Autorka nabízí 

vedoucím pracovníkům společnosti možnost pohlédnout na vlastní proces 

strategického plánování z nezaujaté perspektivy. Na základě provedených analýz 

práce reflektuje obraz současného stavu a podává návrhy na zvýšení efektivity 

procesu strategického plánování.   

 

IV. Základní zhodnocení a poznatky 

Práce odpovídá požadované úrovni jak po obsahové, tak i po formální stránce. 

Autorka svou vlastní snahou a pílí odhalila některá úskalí, či kritická místa procesu 

marketingového strategického plánování. Spolupráce s autorkou probíhala 

flexibilně s rychlou odezvou na požadované úpravy, či doporučení.  

 

V. Připomínky a otázky k práci 

K předkládané práci nemám žádné připomínky. Otázka kterou bych případně 

autorce položil, se týká procesu plánování. V jakém bodě procesu plánování jste 

našla rezervy a zda by se podle Vašeho názoru dalo tyto prvky eliminovat, příp. 

jakým způsobem?   
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VI. Transfer nových poznatků  

Analytická část práce umožnila sjednotit pohled vedoucích pracovníků na proces 

marketingového plánování. Dále také poukázala na detaily, které v důsledku celý 

tento proces zpomalují. Díky čemuž se aktuálně vedoucí pracovníci společnosti 

snaží o odstranění nedostatků. 

 

Další přínos pro praktické využití bakalářské práce shledávám především 

v konkrétních návrzích a doporučeních pro budoucí marketingový plán 

společnosti a sestavování jeho rozpočtové části. 

 

VII. Výběr a využití studijních pramenů  

Všechny citované studijní materiály jsou uvedeny v přehledném seznamu 

literatury. Při bližším pohledu na použitou literaturu nelze než konstatovat, že pro 

cílovou oblast autorka vybrala vhodné autory i publikace.   

 

VIII. Formální náležitosti a úprava práce 

Autorka se ve své práci držela standardu pro zpracování bakalářské práce. Splnila 

tím nároky na formální náležitosti práce. Také úpravu předložené práce 

shledávám na vysoké úrovni. Především pak v analytické části oceňuji 

přehlednost a dobrou čitelnost grafů, tabulek i diagramu.   

 

IX. Způsoby využití práce 

Předloženou bakalářskou práci využije společnost v procesu budoucího 

marketingového plánování. Zároveň bude část práce využita pro prezentační i 

mediální účely. Na druhou stranu bych nedoporučil práci veřejně publikovat. 

Především z obsahového hlediska jsou zde uvedeny informace, jež by mohly být 

použity konkurenty analyzované společnosti. 

 

X. Celkové hodnocení práce 

Prohlašuji předloženou bakalářskou práci za vyvedenou. Po obsahové i formální 

stránce splňuje veškeré požadavky a nároky na úroveň práce kladené.   Jako 

oponent práce ji neshledávám plagiátem, ani mi není známo, že by se autorka 

plagiátorství dopustila. Konstatuji, že předloženou bakalářskou práci doporučuji 

k obhajobě.  

 

 

Ing. Karel Janoš 
oponent práce 

V Opavě dne 2.5.2013 


