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Připomínky a otázky k obhajobě
Práce je zaměřena na analýzu prodejních aktivit strategické jednotky BU Oxycelulóza
společnosti Synthesia, a. s.. Práce je velmi pečlivě zpracována s ohledem na specifika
prostředí B2B trhů s přesahem národních hranic. Na teoretický základ navazuje praktická
část, v níž se autor především věnuje analýze marketingového prostředí a marketingového
mixu s důrazem na prodejní aktivity zvolené firmy.
1. Autor ve své práci navrhuje využití dotazníků pro získání zpětné vazby od konečných
uživatelů produktu. Jakou míru návratnosti autor očekává a jak by bylo možné tuto
míru zvýšit?
2. Na str. 42 je zmíněna stávající nízká aktivita zkoumaného podniku v rámci aktivit
public relations. Je tato skutečnost stejná i na zahraničních trzích, kde podnik převážně

nabízí své výrobky? Jaké aktivity PR autor navrhuje, v čem by mohly být specifické
vůči konkurenci?
Práce je doporučena k obhajobě
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