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Vyjádření:

Diplomová práce postihuje dostatečně rozsáhlým způsobem zkoumané téma. V teoretické části nezachází
zbytečně do podrobností některé konkrétní formy marketingu, ale spíše se věnuje kompletnímu přehledu
možnostr, včetně základních ýhod. Na každý z marketingoých nástrojů by šlo navázat samostatnou
prací, včetně případoých studiíz praxe'

Na projektu Hele.cz se v praxi ukazuje, jak široké spektrum on-line marketÍngu je potřeba využít pro
spuštění jednoho projektu. Zároveň práce ukazuje okamžiý měřitelný efekt, kteý je hlavní ýhodou
Internetu. Zcela správně odhaluje, že všechny výsledky měření počátečních kampaní mohou b,it pouze
dočasné, a je potřeba je měřit neustále. U projektu Hele.cz toto ovšem bude možné vyhodnotit až za
6-12 měsíců.
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