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Diplornantka Ve své DP analyzuje reklarnní l<ampaň na Škodu octavii Edition

CZ'Teoretická část popisuje kornunikaci, proces realtzace a vyhodnocení reklamní

kampaně. Diplornantka velmi podrobně analyzuje výsledky, získané prostřednictvím post

testu a nastiňuje svá cloporučerrí

Práce je kvalitně zpracovaná, jak po stránce obsahové, tak formální a její rozsah je

dostatečný. Postup je utříděn logicky, práceje přehledná.

Autorka potvrdila nejen znalosti, ale i píli' kterou musela vynaložit pÍi zpracování daného

tématu.


