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Připomínky a otázky k obhajobě 

 

Práce je vypracována dobře, autor práce pracoval samostatně. První část se věnuje 

teoretickému úvodu, který je následně využit v praktické části, která se věnuje aplikaci 

marketingového mixu na podmínky společnosti ZICO CZ, s. r. o.  

 

1. Autor práce využívá mimo jiné Porterovu analýzu pěti sil. Při obhajobě může uvést, 

zda existuje možnost zpětné a dopředné integrace, popřípadě v jaké míře. 

2. Na str. 41 autor uvádí, že na obr. 8 je vidět, že společnost je schopna a připravena 

využít svých očekávání stakeholders, ke splnění vytyčených cílů. Autor by tuto 

skutečnost mohl při obhajobě podrobněji vysvětlit. 
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