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Cíl diplomové práce
Primárním cílem diplomové práce bylo analyzovat roli internetového marketingu pojišťoven, poukázat na
jeho specífika a dále pak, ve smyslu dílčíchcílů,provést komparaci využívánítěchto moderních nástrojů
navrhnout případná zlepšení.
prezentace mezi vybranými subjeký českéhopojistného trhu
jsou
parametry
českéhopojistného trhu
aplikovány a uvažovány na
Dokumentované postupy a metody
s podrobnějším zacílenímna vybrané pojišťovacíinstituce.

a

Hodnocení obsahu
Diplomantka rozčlenila svou práci do 4 tématických kapitol, z nichž každá je specificky zacílena. Celá
práce tak má díky zvolené formě přehlednou a logickou strukturu.

V první části jsou Vymezeny klíčovépojmy relevantní k pojednávané tématice, tj. terminologie jednak
čistě obecného marketingového rázu, tak také pojmy charakteristické pro internetorý marketing. Toto
pojednáníje tedy teoretickou bází pro kapitoly následující.

V druhé sekci již autorka analyzuje činnost internetového marketingu českých pojišťoven se zaměřením
na jejich WWW prezentaci. Krom jiného jsou v této kapitole uvedena specifika oblasti a zároveň
provedena komparace mezi vybranými subjeký. Je zřejmé, že některé z pojišťoven mají v internetovém
marketingu rezervY| na což diplomantka upozorňuje a zároveň uvádí možnosti pro konkrétní zlepšení.

Totéžplatí pro pojišťovnu Uniqa, které je věnována část třetí. Analýza užívanýchinternetoých
marketingor,ných nástrojů tohoto subjektu je zde provedena velmi podrobně, čehožvysledem je komplex
návrhů a podnětů pro zlepšenív části čwrté.Zejména vedle počátečníhoteoretického pojednání je i
z těchto pasážízřejmé,že diplomantka se v oblasti internetového marketingu orientuje, cožjistě souvisíi
s její praxí v oboru.
Předložená práce splňuje předpoklady, cíle a požadavky, které byly přijejím zadání očekávány. Z pohledu
mých znalostíjsem neshledal nedostatky ve formě ani obsahu diplomové práce.

Klasifikace diplomové práce
Diplornantka ve své práci prokázala schopnost samostatného analytického myšlenía pečlivéhozpracování
uvedeného tématu. Na základě dostupných informací dokázala zhodnotit současnou situaci v oblasti
ínternetového marketingu pojišťovena doplnit jí o komentáře a návrhy ke zlepšení(zejm' se zaměřením
na subjekt pojišťovny Uniqa). Z vyše uvedených důvodůdoporučuji diplomovou práci Veroniky
Kulhánkové k obhajobě a navrhuji ohodnotit známkou výborně.

Liberec, 31. 5. 2011

Ing.

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERcl | 5tudentsl(á '1 2 | 461 17 Liberec
Ekonomická fakulta IVoroněŽská 3 |460 02 Liberec Ž i'.i-=ff
n-iili
TeI': +4)0485 j51 111|Fax.:+4E0485352229|ef(&tul.tzIwww.ef'tttl'tzIlČ:467478&5|DtČ:CZ46747885 'q:{ie
'|

