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 Zvolený postup řešení zadané problematiky 

Autorka na začátku své práce představuje firmu, seznamuje s její historií a popisuje možnosti 

zvýšení ziskovosti společnosti. Dále popisuje současný komunikační mix společnosti, provádí 

analýzu konkurence dle Portera a analýzu prostředí (PEST). V teoretické části, která je dobře 

zpracovaná, se autorka zabývá marketingem služeb a podrobně se zaměřuje na komunikaci a 

komunikační mix. Ve čtvrté kapitole je popsána metodika výzkumu, kde je definován 

problém a výzkumný cíl a byla zvolena metoda a technika výzkumu – elektronické 

dotazování. 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 
Autorka se ve výzkumné části zaměřuje dle stanoveného cíle výzkumu na zjištění preferencí 

zákazníků, potažmo na ověření, zda existuje poptávka po nové službě, kterou firma hodlá 

nabízet. Byl vytvořen dotazník v aplikace Google form, který usnadňuje následné 

vyhodnocování, což oceňuji. Na druhou stranu se v dotazníku nevyskytly žádné otevřené 

otázky, které autorka mohla využít například ke zmapování známosti konkurenčních firem - 

respondenti v tomto případě odpovídali, kolik znají konkurenčních firem, ale již nebyl prostor 

na uvedení jejích názvů. Rozesílání dotazníků proběhlo e-mailem. Při definování základního 

souboru (s přihlédnutím k definování VS na 200 respondentů) se domnívám, že vzhledem 

k plánované působnosti společnosti na území Hlučínska, Opavska a Ostravy byl stanoven až 

příliš velkoryse na celý MS kraj. 

Na dobré úrovní je interpretace výsledků výzkumu, kdy autorka sleduje i závislosti mezi 

zvolenými odpověďmi a demografickými skupinami respondentů. Oceňuji také komparaci 

vlastních výsledků se sekundárními zdroji. Jedinou drobnou výtkou je použití velmi 

podobných barev při grafické interpretaci, což je z praktického hlediska ne příliš vhodné pro 

rychlou a snadnou orientaci v grafech. Na základě výsledků výzkumu jsou pak stavěna 

závěrečná doporučení pro formování marketingové komunikace nové služby a samotné 

společnosti. Velmi dobré je také doplnění návrhů grafickými podklady a konkrétními 

cenovými nabídkami poskytovatelů reprografických služeb a reklamních ploch - v tomto 

propojení s praxí shledávám skutečný přínos práce pro zadavatelskou společnost. 

 

 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 autorka 

dopouští několika gramatických chyb. 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Ing. David Smotlacha 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem byly získávány e-mailové kontakty na respondenty? Jednalo se skutečně 

o prostý náhodný výběr 200 respondentů ze souboru Moravskoslezský kraj, věk 18+? 


