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DP max

Definice problému 19 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 5 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Metodika práce 15 24

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 2 7

Metodika analýzy dat 5 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 4

Diskuse, analýzy  a závěry 15 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 4 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 19 20

Stylistika 4 4

Gramatika 3 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 4

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 4 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 4 4

Pracovní disciplína 8 10

Bezchybné odevzdání zadání DP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání DP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 2 3

Účast na skupinovém semináři 2 2

Práce na DP během ZS a LS (konzultace) 2 3

                                                                                Bodové  hodnocení 76 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 18. 5. 2014                                                                                       Ing. Kamila Poláková, Ph.D.

Student zvolil neobvyklý způsob pro identifikaci nových tržních segmentů, a to prostřednictvím 

zjišťování informací o konkurenci. Pro správnost a ověření dat by bylo ještě potřeba zjistit 

prostřednictvím primárního výzkumu požadavky a potřeby samotných zákazníků k identifikaci 

služeb, které na trhu nedostávají. V práci mi poněkud chybí identifikace reálné přičiny problému se 

snižujícím se obratem. Možná zvýšení počtu zákazníků nebude tím pravým východiskem.

Diplomant pro popis konkurence společnosti vhodně zvolil Porterovu analýzu. Příležitostí bylo ji více 

rozebrat a na jejím základě identifikovat konkurenční strategi pro řešenou společnost. Teorii účelně 

zaměřil na tři části (segment, segmentaci a analýzu konkurence); trochu více mohl pracovat s 

literaturou. Dostatečný je souhrn užitých zdrojů, který obsahuje i řadu zahraničních odborných 

publikací.

Autor dobře pracuje se zjištěnými informacemi, na jejichž základě stanovuje návrhy. Ty jsou pro 

společnost relativně aplikovatelné, zejména v případě, že pro každý ze segmentů nalezne způsob, 

jakým jej oslovit. 

Diplomant se vyjadřuje srozumitelně, používá odborná vyjádření, text je čtivý, s absencí 

gramatických chyb, sporadicky se objevují překlepy. Práce je přehledná, vhodně strukturovaná do 

kapitol s logickou návazností. 
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