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vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska spl
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou
stranu posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:

Jaké finančníprostředky musíspolečnost vynaložit při realizaci direď maiIu, míněno na provedení
jed norázového za s!á n í prod u ktového newsletteru ?

Jaké jsou další konkrétní wzvy podniku v compliance programu společensky zodpovědné firmy
a v jaké fázi implementace základních principů, pnvidel chování a jejich kontrolních mechanismů
se daná spo!ďnost nachází?

Práci doporučuji - nedgperuě*jix k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: ýborně
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ové práce

Volba metod a ieiich aplikace při zpracování tématu

II. Hodnocení struktury a obsahu

Aktuálnost a vhodnost ooužit'úch oramenů

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

VoroněŽská l:]29'l]3 460 02 Liberec 2 !'4ffirrrffi



TEcHNlcKÁ UNIVERZ|TA V LlBERcl
Ě*+*ereiry:iak* ť*ku1*x ffi

Předmětem diplomové práce je zpracování problemati}<y komunikační strategie firmy ARG0-HYToS s.r.o.

Výsledkem jsou konkrétní, jasná doporučení marketingové komunikace zaměřená na jednoznačnou definici

klíčoých opatření ve firemní kultuře a komunikačním mixu s dopadem na pozitivní firemní image a celkově na

pozitivní wrímání společnosti. Cíl diplomové práce byl tÍmto splněn.

V pnmích dvou kapitolách autorka teoreticky vymezuje nástroje firemní identity, komunikačního mixu

a společensky zodpovědné firmy, které jsou užívané v mezifiremním marketingu s dopadem na firemní image.

Tato \4ýchodiska práce byla zpracována logic}<y s odpovídající strukturou a použitím české i zahraniční odborné

literatury. Užití citací je bez ýhrad'

Praktickí část byla započata představením společnosti a stručnou situační anal1fuou, následuje popis stiívajícího

firemního designu, kultury a současných interních CSR aktiút Další kapitola anaýuje probíhající nástroje

vnitřní firemní komunikace, komunikačního mixu s provedenýrni externími CSR aktivitami. Uvedené ýsledlqy
dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců z roku 2013 (popsané v rámci analýzy standardizovaného

nástroje interních CSR aktiút) správně identifikují negatirmě hodnocená trrrzení spadající do oblasti firemních

hodnot a kultury' V tomto kontextu velice pozitivně hodnotím diplomantkou navrženou a pro daný podnik

vypracovanou koncepci CS& včetně etického kodexu a jeho dalších dodat]ďr, firemních hodnot, poslání a vize

firmy. Tyto základní formulace a směrnice firemní identiý společensky zodpovědného podniku lze okamžitě

prostřednictvím jednoduchých opatření implementovat v podniku, a ťm posílit image společnosti

prostřednictvÍm několika pevných pilířů firemní kultury. V této souvislosti kladně hodnotím i náwh nového

designu produ}tové inzerce a zavedení direď mailu v podobě newsletterů, kteý vyttžívá noých grafických

prvlni komunikace (QR kódů, grafické jednoduchosti) se strategichýrn důrazem na ýrobkovou diferenciaci pro

posílení firemní image.

Zavyzdvtžení stojí i vzájemná provázanost jednotliých témat a komplexnost jednotliých doporučení z oblasti

komunikačního mixu, firemního designu a firemní kultury s důrazem na společenskou zodpovědnost firmy,

vedoucích k jednotné firemní identitě organizace a následnému posílení image společnosti. V diplomové práci

navržený strategic[ý směr marketingové komunikace v podobě vypracovaných základních nástrojů koncepce

CSR lze okamžitě implementovat do podnikové praxe' Práce je kvalitně zpracovaná i po formální a stylistické

stránce a s praktickou vyržitelností ji tedy doporučuji k obhajobě.
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