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Výsledek diplomové práce naplňuje zadání, které je zaměřené na tvorbu marketingového plánu pro

společnost rvÁu wannNo s'r.o. Teoretická část práce vytvořila základnu pro návrh marketingového

plánu v praktické části. Na základě tržní analýzy diplomantka navrhla marketingové strategie a taktický

plán na rok 2016 včetně rozpočtu a časového harmonogramu.

Členění práce má logickou strukturu, obsahová i formální stránka práce je na velmi dobré úrovni.

Informace získané z externích zdrojů studentka zpracovala přehledně a srozumitelně. Autorka prokázala

schopnost prakticky aplikovat své teoretické znalosti z oblasti marketingové strategie. Návrhy, které

předkládá, svědčío důkladné přípravě obsahové stránky práce.
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