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Diplomová práce je obsáh!á, hlavně teoretická část je podrobná, ale je cetkem přehledná a
logicky vystavěná. Studentka zařadila pojem Public Relations mezi marketingový
komunikační mix, dobře definovala jeho v'ýchodiska, a obtasti působení. V praktické části
studentka popsala vnitřní a vnější Public Relations ve zvoleném podniku E_commerce
Holding' a.s. a provedla dotazníkové šetření na téma jak vnímají Public relations
zaměstnanci podniku.
Výsledkem diplomové práce jsou konkrétní doporučení, která vycházejí z v'ýsledků
dotazování i ze zkušeností studentky s prací v tomto podniku.
Studentka nepoužila žádnou analytickou metodu, nezvolila kritéria pro posouzení situace
v podniku, svoje doporučení formuluje jenom na základě v'ýsledku jednoho dotazování mezi
zaměstnanci a podle srných zkušeností.
Cíl diplomové práce byl splněn, formální úprava je v pořádku, stylistická úroveň je
odpovídající, tuzemská literatura byla zvolena dobře, zahraniční literatury je málo.

Doporučovala bych při obhajobě vysvětlit' jaký vliv má Public Relatlons podniku na
jednotlivé e- shopy a jestli v podniku existuje nějaký plán krizové komunikace.
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