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využití metod řešení a návrhů opatření věetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce;
1' Jaká vidíte specifika pojišťovacích služeb, která se odráží v přístupech internetového marketingu? Pro

které pojistné produký j zejména vhodný internetový marketing?
2' V práci se diplomantka zabývá využitím sociální sítě Facebook v rámci internetového marketingu.

Jakou budoucnost vidíte pro uplatněnítéto formy marketingu?
3. S ohledem na produktovou strukturu pojišťovny UNIQUA je vhodné, aby využívala Facebooku v rámci

marketingu?

Práci doporuěuji - . (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovouprácinavrhujiklasifikovatstupněm: v'ýborně

Datum: 3.6. 2011
Podpis vedoucího dlplomové práce

TEcHNlcKÁ uťl:::'..|,ii,u,'"'ů!|"'' |':j:Í;ij;!',3 | i:J ;l i;l:iI: ; ..1**



ás TECHNlCKÁ uNlVERZlTA V LIBERC|

'*ffil [:i<*r"lonlická ťnkm}t* n

Diplomantka se V práci zaměřila na konkrétní analýzu věnovanou marketingu pojišťoven, a to dnes
aktuální otázkou internetového marketingu. Snaží se v práci poukázat na specifika pojišťovacích služeb
z pohledu marketingoých postupů a zdůvodnit uplatnění internetového marketingu. Práce je zpracována
přehledně, čtenář si na základě přečtení udělá obrázek o analyzované problematice. V práci je třeba
ocenit zejména vlastní hodnocení a vlastní návrhy diplomantky, kdy podává svou představu o krocích,
které by podle ní vedle ke zlepšení internetoých stránek vybrané pojišťovny UNIQUA' Vedle vlastní
analýzy klasických přístupů v rámci internetorrych prezentací (jednotliých forem využití internetu) se
diplomantka v práci zabyvá v současné době aktuálními otázkami možností využití Facebooku v rámci
marketingu pojišťoven. otevřenou otázkou v této souvislosti zůstává, jaký dopad jednotlivé formy
internetového marketingu při prodeji pojistných produktů mají a pro jaké kliený jsou jednotlivé ýpy
internetového marketingu vhodné.
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