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Diplomová práce je vhodně zaměřena na nově využÍvané netradiční nástroje marketingové komunikace,
které jsou společně s tradičními nástroji detailně analyzovány v teoretické části. Zde jsou také uváděny
jak tuzemské tak zahraničnízdroje. Stanoveného cíle práce, kteým bylo navrhnout implementaci změn
marketingové komunikace firmy využitím netradičních marketingorných komunikačních nástrojů, bylo
dosaženo, současně však byla pozornost věnována již zavedeným nástrojům a nebyla zmíněna možná
aplikace dalších nově se rozvíjejících možností jako například QR kódů, využití mobilních aplikací do
chytých telefonů a většího využití slevovych portálů po Vzoru konkurence. Jedná se o nástroje vhodné
pro zvolenou službu i segment zákazníkťt. V návrhu nové komunikační strategie není zmíněn rozpočet
na zvolené komunikační nástroje a celkově je v práci finanční náročnost opomíjena. Změny
v marketingové komunikaci by měly nnýšit efektivnost komunikačního mixu, zde by bylo dobré
specífikovat konkrétně jak.
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