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] Diplomantka pracovala velmi aktivně a se zájmem o danou problematiku. Prokázala schopnost se v

dané problematice orientovat, získat potřebné informace a vhodným způsobem je zpracovat. Ve své

práci vychází z teoretických poznatků principů klasického a internetového marketingu. Získané poznatky

velmi dobře využila pro praktickou aplikaci na příkladu internetového obchodu Grupix. Její návrh je

koncepční, strukturovaný a systematický. Představuje návrh marketingové strategie s využitím nástrojů

marketingového mixu klasického i internetového marketingu včetně využití noých technologií. Návrh je

koncipován velmi prakticky. Zahrnuje zhodnoceníekonomické i časové náročnosti jeho realizace a

přínosu internetového marketingu.
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