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citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

1. V jalcých směrech lze CRM skutečně chápat jako nástroj podpory obchodníčinnosti?
2. Využije vybraná společnost Vaše návrhy pro optimalizaci systému podpory své obchodníčinnosti?
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Po teoretickém vymezení obchodníčinnosti se práce zabYvá širolcým záběrem možností její

podpory. Tento yýčet však nenía ani nemůže kompletní.

Z důvodu rozsahu práce jsou v teoretické části akcentovány především nástroje podpory

obchodní činnosti, které jsou následně analyzovány v prostředívybrané mezinárodní logistické

Příslušný systém v této společnosti je podroben detailnímu rozboru, přičemž je wužito

rnýsledků vlastního dotazníkového šetřenI které zjišťovalo názor obchodníků společnosti na to,

jak účinné jsou v současnosti používané nástroje podpory obchodní činnosti u jejich

Výsledky ana}ýn1 potvrzuj í potřebu optimalizace systému,

povedou ke zdokonalení využívání nástroje CRM tWINs.

Cíl práce byl splněn.

zejrnéna pak realizaci kroků, které
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