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otázky k obhajobě dipIomové práce:

1. V tabulce 1 (s.21) i v tabulce a (s.36) uvádíte Product placement, aniž by v DP byl tento pojem 
l

dostatečně vysvěilen _ při obhajobě doplňte. l

2' Vysvětlete, proč jste více nezabyvala elektronickým a mobilním marketingem, slevovými portály,

QR kódy?
3. Je produkt firmy vhodný i pro teambuilding lidí střednía staršígenerace? Jak by měla firma

komunikovat s touto cílovou skupinou, hodíse pro ni Vámi navržená komunikace?
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Kladem této diplomové práce je teoretická část, kde diplomantka dobře vysvětlila změny

v marketingové komunikaci v souvislosti s rozvojem noých komunikačních technologií a úlohu

někteých netradičních nástrojů marketingové komunikace. Diplomantka zpracovala množství cizích i
zahraničních zdrojů, vystihla dobře podstatu guerillové a virální komunikace, event marketingu a

komunikace na sociálních sítích.
Po vyhodnocení současné komunikace firmy PBL Liberec s.r.o a jejích dvou hlavních konkurentů byly

nuurž.ny změny v komunikační strategii firmy' Vzhledem k tomu, že firma již některé netradiční

komunikační nástroje užívá, nejsou opatření, která diplomantka doporučuje nijak převratná, není

zřejmé, zda návrhy zýší úči n nost dosavad n í kom u ni kace.
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