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ááLn t áioió iióve óiáéi z trrcaiska splnění jejich cílů'k diplomové práci z hlediska-

*ííIiiiň"ioá řesenía návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu

posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Proč si myslíte, že by pojišťovny měly dbát na úpravu sých stránek a proč by se jimi měly tolik

zaobírat?
z. Jak predikujete budoucív'ývoj v oblasti internetového marketingu Z hlediska pojistného sektoru?

NapadajíVás nějaké nové metoav, ki.re byse mohly v blízké b_udoucnosti prosadit či vylepšení

(modif i Řacei stáía:ících metod v i nternetovém marketin g u pojišťoven?

Práci doporučujl _ nedeperuěr*jix k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v'ýborně
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracováni tématu dlplomantem:
xC^lnXní rila nrÁca

Vnh*^ř^á ' .ioii.h-anlikacc nři znracování tématu x
xHIoubka provedené analýzv

it Lt^'l-^raní ctrrlktrlrv a obsahu oráce:
ffiá stavba (struKura) práce x

xÁlztrr4lnnct e rrhnrlnnct nnr lžitÝch oramenÚ
Crlrnnnncř áinlnrnanta znracnvAt získané oodkladv x

xPřiměřenost a srozumitelnost závěrÚ práce
xEnrm r,l^. r4 n í rrl actn írh nÁz c,rfl rlí nlomantem

é:.^4|^'-'*^ r-,rÁra ífé).t tahll|kv. orafu) x
SWlistická úroveň práce x

xpráce s českou literaturou včetně odkazÚ a cltact -
---'-:----------
Prácesezahranlcnr x



=:':"==, TEcHNlCKÁ UNlVERZ|TA V LlBERCl
"1

Cíl diplomové práce

Primárním cílem diplomové práce bylo analyzovat roli internetového marketingu pojišťoven, poukázat na
jeho specífika a dále pak, ve smyslu dílčích cílů, provést komparaci využívání těchto moderních nástrojů
prezentace mezi vybranými subjeký českého pojistného trhu a navrhnout případná zlepšení.
Dokumentované postupy a metody jsou aplikovány a uvažovány na parametry českého pojistného trhu
s podrobnějším zacílením na vybrané pojišťovací instituce.

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 klíčové pojmy 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.

Totéž platí pro pojišťovnu Uniqa, které je věnována část třetí. Analýza užívaných internetoých
marketingor,ných nástrojů tohoto subjektu je zde provedena velmi podrobně, čehož vysledem je komplex
návrhů a podnětů pro zlepšení v části čwrté. Zejména vedle počátečního teoretického 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 pečlivého zpracování
uvedeného tématu. Na základě dostupných informací dokázala zhodnotit současnou situaci v oblasti
ínternetového marketingu pojišťoven a doplnit jí o komentáře a návrhy ke zlepšení (zejm' se zaměřením
na subjekt pojišťovny Uniqa). Z vyše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci Veroniky
Kulhánkové k obhajobě a navrhuji ohodnotit známkou výborně.

Liberec, 31. 5. 2011

Ing.
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