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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Strategické a marketingové plánování ve stavebním podniku 

Autor práce:  Kryštof Mór   
Oponent práce: Ing. Svatopluk Pelčák 

Popis práce: 

Bakalářská práce je zaměřena na oblast strategického a marketingového plánování ve 
stavebním podniku. Student se konkrétně zaměřil na sestavení koncepce marketingového 
plánu pro developerskou firmu, jež se zabývá výstavbou zejména bytových domů 
v Olomouckém kraji. Práce je logicky členěna do části teoretické a praktické. Kde v teoretické 
části student popisuje základní teze o marketingu a nástroje jež k marketingovému plánování 
využíváme. V praktické části posléze student zpracoval marketingový plán pro danou 
společnost. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Bakalářská práce je po odborné stránce zpracována na velmi dobré úrovni. Teoretická část 
obsahuje adekvátní citace a popisy všech ilustrací a tabulek. Nedostatkem je ovšem místy velmi 
neformální jazyk, jež student využívá. Grafickou stránku práce považuji za dobrou, zejména 
s ohledem na drobné nedostatky jako je nejednotné formátování tabulek. Literatura je 
obsažena v adekvátním rozsahu.  
V praktické části práce student realizoval marketingový plán pro developerskou společnost. 
V marketingovém plánu podrobně a velmi dobře zanalyzoval kompletní prostředí uvnitř i vně 
developerské společnosti. Následně na základě dat a výstupu z analýz navrhl marketingový plán 
pro firmu.  Ačkoliv má marketingový plán všechny náležitosti, jež by plán měl obsahovat, je vidět 
studentova nezkušenost v této oblasti, která se vyznačuje zejména velmi ambiciózními cíli, a 
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nepříliš podrobně zpracovaným postupem, jak těchto cílů bude docíleno. S ohledem na 
studentův zápal to ale považuji za dočasný problém. V rámci plánu je ale nezbytné ocenit, že 
student zapracoval do práce i jakousi zjednodušenou analýzu ekonomické efektivnosti, kde se 
snažil porovnat jaké finanční toky může marketingový plán firmě přinést. S ohledem na výše 
zmíněné splnil výborně cíle, jež byly v zadání stanoveny! 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jaký je význam reklamy na Facebooku – navrhujete 50 000/měsíčně – kolik očekáváte, že 
taková reklama firmě přinese? Jak byste přesvědčil firmu ať do tohoto nástroje investuje? 
2. Na straně 57 jste zvolil u výpočtu ekonomické efektivnosti diskontní sazbu 25% - proč jste 
zvolil takovou hodnotu diskontní sazby? 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni, splňuje veškeré požadavky kladené na 
VŠKP. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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