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Diplomant ve své DP analyzuje současnou úroveň komunikace společnosti oCÉ ČR, s'..o

a hodnotí její jednotlivé komunikační nástroje. SnaŽí se nalézt případná slabá místa a

navrhnout zlepšení marketingové komunikace společnosti. V někteých kapitolách je

provedená analýza příliš stručná - viz kap. o konkurenčních aktivitách.

Postup je utříděn logicky' i když v kapitole o marketingové komunikaci je popisován

marketing, v kapitole o komunikaci je podkapitola o výzkumu, segmentaci.

Autor potvrdil nejen znalosti,, ale i píli, kterou musel vyna\ožit pÍi zpracování daného

tématu.
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