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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Autor se v diplomové práci věnuje strategickému marketingovému plánu vlastní začínající firmy. Autor 

postupuje logicky podle jednotlivých kroků marketingového plánování, klade důraz na správné použití 

metod i nových trendů, stejně tak jako na hodnocení efektivity jednotlivých marketingových nástrojů. Práce 

je zpracována na velmi vysoké úrovni, autor prokázal schopnost aplikovat samostatně teoretické poznatky 

do praxe, kterých může využít pro úspěšné podnikání ve zvoleném oboru. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) V závěru práce uvádíte, že pandemie COVID-19 a předpokládaná následná ekonomická recese může být 

hrozbou, ale i přiležitostí Vašeho podnikání. Jak se projevil výjimčný stav na obratu Vašeho podnikání? 

2) Jak jste stanovil konverzní poměr pro jednotlivé modely zisku (optimistický, realistický, pesimistický)? 

Je podle Vašeho názoru a dosavadních zkušeností možné dosáhnout ještě vyššího konverzního poměru, než 

který uvádíte v optimistické variantě (4,3 %)? 
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