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POSUDEK VEDOUCÍnO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomantal David Starman

Název diplomové práce: Netradiční prvky marketingové komunikace v 2l,století

Cíl práce: Vyhodnocení možností netradičních

nízkonákladové marketi ngové kom unikace,

nástroj (zejména technologie Bluetooth) pro pot eby

Jméno vedoucího diplomové prácel Ing.Zuzana Švandová, Ph.D.

Otázky k obhajobě diplomové práce:

Na základě analyry primárních a sekundárních dat vymezte co nejp esněji cílovou skuPinu,Pro

kterou oy mart<eiingová komunikace pomocítechnologie Bluetooth bYla nejriČinnějŠÍ.

Práci doporučuji k obhajobě,

Diplombvou práci navrhuji klasifikovat stuPněm:
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Diplomant se v práci zabyval za azením nov ch informaČnírch technologií do marketingu firem, zejména

mobilnía internetovou marketingovou komunikacív souvislosti s netradiČními koncepcemi

nízkorozpočtového marketingu. Vzhledem k tomu, že tato oblast nenízatím zpracována v odborné

literatu e, neměl student citační zázemí a vycházel proto p eváŽně z internetou ch zdroj .

Cíl práce se poda ilo splnit, byla charakterizována nová média a koncepce v marketingové komunikaci a

proběhlo porovnánís tradičními nástroji komunikaČního mixu. Student aplikoval poznatky v práci, na

základě závěrr] zvyzkumu navrhl konkrétní užitítechnologie Bluetooth konkrétní komunikaČní kamPaň

pro dvě firmy. Na diplomové práci oceňuji p edevším to, Že zobecněnípoznatkr3 z diplomové Práce

vy6stilo v posouzení možnostívyužitíu še zmíněné technologie pro jednotlivé nástroje marketingového

komunikačního mixu.
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