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posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

1) jakou politiku uplatňuje Kooperativa v produktové a cenové oblasti marketingového mixu?
2) Na kteý pojistný produkt se zaměřují reklamní kampaně pojišťovny Kooperativa?

Práci doporučuji - neaeperuěuji* k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Výborně 
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 ř
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu
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I. Hodnocení zpracování tématu diolomantern,

Volba metod a ieiich aplikace při

II. Hodnocení struktUry a obsahu
Přehlednost a loqická stavba (strut<twat oráce
Aktuálnost a vhodnost použiÚch prarrrenů

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů
Formu lová ní vlastn ích názorťl di ploma ntem

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně ookaztl a citací
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Diplomová práce analyzuje velmi zajímavé a v současné době přetrvávající ekonomické krize rovněž
aktuálnítéma využití marketingu v komerční pojišťovně.

Poznatky a znalosti prezentované v teoretické části diplomové práce autorka vhodně využívá především

v rámci analýzyjednotliých prvků marketingového mixu pojišťovny Kooperativa, d'S', Vienna Insurance
Group' Analýzu dále doplňují graý a tabulky, které napomáhají jejímu lepšímu pochopení.

Vypracováním přehledné a velice podrobné analýzy marketingového mixu, ale rovněž i návrhem tvorby
oficiálních stránek pojišťovny na sociální síti Facebook za účelem zkvalitnění komunikačního mixu
pojišťovny, považuji cíle diplomové práce za splněné.

Zadané téma diplomové práce autorka zvládla velice zdatně a prokázala schopnost samostatně pracovat.

Formální úprava a náležitosti práce jsou kvalitní.

Na základě ýše uvedeného považuji diplomovou práci za zdařilou a doporučuji k obhajobě s hodnocením

,,ýbornď.

TEcHNIcKÁ UNlvERzlTA V LlBERCl l5tu{i€*t!ká 3
Ikonon':ická ťal.r lta I VoronČz:!. j l3

řax.: *42* 4ss '352 JJý l*ť@ťUl.cz i w*vw'e{'tu!.(z I tČ:4.ť}7 4v 8B.5

I .:lS1 1 7 Liberec 1

l460 Ů2 Lib*rec, 
l,,,,,,,lpffi

!tl

)tc:(z lt7 ni t1s *I*J.: .'-4J0 4s5 j5í ?Il 
]


