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studujícího, kompilacní hodno

text je stylisticky jednotný.

Cí cíle, které jsou v konc
kvátne naplnovány.

vý aparát a jednotný zpusob
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vátne syntetizovány a je

Hodnotící krítéría -

-
A. obsahová ----V práci jsou vymezeny základní a dí

patricne rozpracovány. Cíle jsou adE
-Práce splnuje cíle zadáni.
-

Studující využívá a kriticky vybírá se
--- --Práce má vymezen predmet, je využ

postupu.
---výstupy výzkumných cástí jsou adefdiskutováno.

V práci je využita odborná terminolo!-
V práci jsou formulovány jasné záve

práce a ke stanoveným cílum.
---B. formální -- --Práce vykazuje standardní poznámk

v rámci práce, je typograficky jednotl
--Studující dodržuje jazykovou normu,

-- --Text je soudržný, srozumitelný a arg
-

-
C. prínos práce (tvurcí prístup

využití pro praxi)
-

- -



Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaku):

Cílem BP je provést marketingovou komunikacní analýzu malé firmy a navrhnout zmeny,

vyplývající z této analýzy a z marketingového výzkumu. Práce splnuje podmínky zadání a je

doplnena vlastními návrhy studenta, které jsou v prílohách BP. Práce má bohužel formální
nedostatky v textu, kdy napr. v textu je jiné císlo tabulky než u tabulky, chybí zdroje grafu

apod.

Práce splnuje požadavky na udelení akademického titulu bakalár:

Práci doporucuji k obhajobe:

Návrh klasifikacniho stupne:

Námety pro obhaiobu (max. 1500 znaku)."

1.Doplnte další rozdíly mezi internetem a tradicními médii?

ANO

ANO

velmi dobre

2.Jak vypadá rozpocet na Vámi navrhované zmeny komunikace v souvislosti s výší obratu

firmy?
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