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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Studentka se ve své práci zaměřila na analýzu tržního postavení tří společností, které 

vystupují na českém trhu jako mobilní operátoři; cílem bylo zhodnocení jejich konkurenční 

schopnosti vybranými metodami. V teoretické části se zabývala vymezením pojmu 

konkurenceschopnost a konkurenční výhoda, konkurenční strategie, dále metodami finanční 

analýza a bechmarking. Poté následuje představení vybraných společností a dotazníkové 

šetření pro zástupce vybraných společností a také pro jejich zákazníky. V praktické části 

práce byly využity metody Porterova modelu pěti sil, SWOT analýza daných společností a 

výkonový benchmarking těchto společností.  

Dotazníkové šetření pro zástupce firem bylo realizováno pouze u dvou společností, společnost 

T-mobile odmítla dotazník vyplnit, takže jeho výsledky nemají potřebnou vypovídající 

schopnost. Dotazníkového šetření pro zákazníky se zúčastnilo 301 respondentů, jeho 



vypovídající schopnost poněkud snižuje to, že vzorek respondentů byl stanoven náhodně. 

Kvalitě práce by přispěla větší provázanost teoretické a praktické části a také pečlivější 

zpracování SWOT analýz uvedených společností. 

 

Otázky: 

1. V části Návrhy a doporučení uvádíte, že společnost O2 by měla zlepšit marketingovou 

komunikaci se zákazníky. Jaká řešení byste navrhla pro udržení stávajících a získání 

nových zákazníků (kromě příběhu o loajalitě, který uvádíte)? 

2. Ve své práci konstatujete, že nejméně atraktivní nabídku služeb pro zákazníky má 

společnost T-mobile. Jak s tím koresponduje hodnota čistého zisku a také největší 

počet uživatelů z řad zákazníků? 
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