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komunikace? Jedná se o jednotný proces, kteÚ je shodný i u zmiň-ovaných
konkurentů?
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Hodnocená diplomová práce na téma marketingová komunikace vybrané firmy
V zemích EU je velmi dobře strukturována. V teoretické ěásti diplomant postihl nejen
masově známé formy marketingové komunikace, ale inovétrendy v této oblasti. Pro
analýzu v praktické části byla vybrána firma Vodafone, v níž je diplomant zaměstnán.
Tím byl zajištěn přístup k interním informacím podniku, coŽ se kladně odrazilo
v hloubce a kvalitě zpracování celé diplomové práce' Student své znalosti nabyté praxí
vhodně doplnil o teoretickou analýzu makroprostředí PEST, která popisuje situaci na
jednotlivých trzích. Text diplomové práce je doplněn o řadu grafů, které logicky
dokreslují popisovanou problematiku ' Závěreč,ná komparace a doporučenídokazují, Že
cíl diplomové práce byl splněn v celém rozsahu. Ztoho důvodu práci doporučuji
k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.
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