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rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska spiňěňí jejiclr cílů,
návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na arúhbu stranu

otázky k obhajobě diplomové práce:

]akým způsobem provádífirma oCÉ zpětnou vazbu od sých zaměstnanců v rámci interní marketingové
komunikace?
Jaké zdroje informací lze použít při objektivním porovnávánívybraných aktivit konkurentů ?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datuml 19.5.2011

Podpis oponenta diplomové práce

TEcH Nlc KÁ UNlvERzlTA V LlBERcl I Studentská 2 l 46t l7 Liberec 1Ekonomická fakulta I Voroněžská 1 e I aeo 02 Liberec 2

+42a 485 35l l1l I Fax.: +420 485 352 229 l ef@tu!.cz I www'ef.rul"cz I IČ: 467 47 aes I olČ: cZ 4é7 47 885

íšiln
t3g%,
fft1_f;í'i$



+iF 
.i ...$ii:

j'j!
a ..,i:r ,

TEcHNlcKÁ UNlVERZ|TA V LlBERcl
í ''i

Diplomant Se pokusil ve své práci skloubit teoretické malosti o marketingové

komunikaci s vlastním obeznámením chodu marketingové komunikace v rámci fi.-y
oCÉ; právě v tomto ptováaání teorie a praxe nacházímnejvětší slabinu DP, a to ve

formální struktuře textu. Doporučoval bych důslednější členění na část teoretickou a

praktickou, neboť stávající struktura výváří poněkud roztříštěnou' ne příiiš jasně na sebe

v j e dnotlivých kapito 1 ách nav azýící, pr ezentac i do s ažený ch vě domo stí.

ovšem tento nedostatek je maximálně pÍevážen obsahem DP. Diplomant představuje

schopnost práce s odbornou literaturou, dokáže systematicky volit vhodná témata;

především oceňuji poměrně hluboké proniknutí do firmy oCE. Ztextu je znát, že

diplomant pronikl tzv. ďo interního sektoru, což svědčí o zájmu o uvedenou problematiku.

Provázat se s firemní kulturou nebývá vžďyjednoduché a v tomto ohledu diplomant

prokéaal své komunikační kvality. Marketingovou komunikacínelzebeztéto schopnosti

realizovat.
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