
Ostrava 20. května 2014 

 

RECENZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Autor diplomové práce: Bc. Michal Staněk 

Recenzent: Ing. David Smotlacha 

 

Téma diplomové práce:  Analýza nových tržních segmentů   

     reprografického studia 

 

 

 Zvolený postup řešení zadané problematiky 

Autor na začátku své práce představuje samotné reprografické studio, jeho mikroprostředí 

včetně marketingového mixu služeb a makroprostředí, ve kterém působí. V teoretické části, 

která je dobře zpracovaná, se autor zabývá segmentací a využívá pohledu několika autorů, 

které navzájem porovnává. Ve čtvrté kapitole je popsána metodika výzkumu, kde je definován 

problém a výzkumný cíl včetně dílčích cílů a byla zvolena metoda a technika výzkumu – 

mystery mailing prostřednictvím e-mailu. Další kapitola se věnuje prezentaci a analýze 

výsledků výzkumu, na kterých jsou pak stavěna doporučení v šesté kapitole. Závěr je 

stručným shrnutím celé práce. 

 

 Dosažené výsledky, jejich odborná úroveň a možnost praktického použití 
Autor se ve výzkumné části zaměřuje výhradně na zmapování služeb konkurenčních firem, 

které je velice podrobné. Rozesíláním fiktivních poptávek zjišťuje konkurenční nabídku ve 

čtyřech oblastech – tisk vizitek, velkoformátový tisk plakátů, tisk technických výkresů a tisk 

dokumentů v běžných formátech. Výzkumná práce a prezentované výsledky jsou tak 

v souladu s definovaným výzkumným cílem, který zadalo samotné reprografické studio, 

tj. zmapování nabídky služeb konkurence. Bohužel se tento cíl poněkud rozchází s tématem 

práce, které bylo definováno jako „Analýza nových tržních segmentů reprografického studia“. 

Osobně si myslím, že by mělo být věnováno více prostoru analyzování tržních segmentů 

a s tím související zjišťování potřeb potenciálních zákazníků, což bylo ostatně také jedním 

z dílčích cílů výzkumu. Praktická kapitola s názvem „Analýza nových tržních segmentů“ se 

tak věnuje analýze konkurence, v čemž spatřuji nedostatek práce. Nakonec, v části návrhů 

a doporučení, jsou však na základě autorova úsudku a výsledků výzkumu nové segmenty 

definovány. Rovněž jsou dle výsledků analýzy nabídky konkurence doporučeny kroky k jejich 

oslovení. 

 

 Formální náležitosti, vnější úprava, přehlednost apod. 
Z formálního hlediska je diplomová práce v pořádku, je přehledná a odpovídá standardům. 

V autorských částech, především v části zaměřené na interpretaci výsledků, se autor dopouští 

několika gramatických chyb. 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

Ing. David Smotlacha 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co si myslíte o otevírací době studia (do 15:30), pokud by chtělo uspět i na B2C trhu? 

2. Jakou výzkumnou metodu byste využil pro zjišťování poptávky, tedy preferencí zákazníků 

na B2B a B2C trhu? 


