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Posudek oponenta diplomové práce:

V předložené diplomové prácise diplomant zabývá netradičními prvky marketingové komunikace 2].

století,

Diplomová práce je členěna do osmi kapitol, za nimiž následují ještě nejen seznam literatury,

administrátorský manuál a přehledný obsah přiloženého CD. Celkový rozsah diplomové práce

představuje úctyhodných 97 stránek.

Členění diplomové práce je přehledné a logické, jednotlivé kapitoly pokrývají smysluplným způsobem

teoretickou i praktickou část.

V teoretické části je podán podrobný přehled marketingové komunikace, hlavně pak pohled na nová

média a netradiční možnosti komerční komunikace.Zde oceňuji zpracování, včetně mnoha odkazů na

odbornou literaturu, z čehož je patrný zájem diplomanta o dané téma a schopnost pracovat

s odbornou literaturou při teoretické přípravě k diplomové práci.

Praktická část se zabývá z mého pohledu (obchodní zástupce reklamní agentury)velmi zajímavým

tématem - využitítechnologie Bluetooth pro potřeby marketingové komunikace.Diplomant prokázal

schopnost samostatně vytvořit smysluplný prŮzkum, tento dopodrobna analyzovat a vytvoření

fungujícího projektu.

Po formální stránce je text diplomové práce na velmi vysoké úrovni, autor má srozumitelný a dobře

čitelný styl, nedopouští se neohrabaností a (téměř) ani gramatických chyb. Také grafická stránka

práce je na velmi dobré úrovni.

Celkově lze konstatovat, že diplomant prokázal schopnost samostatně vytvořit smys|uplné a fungující

dílo splňující požadavky zadání a využil přijeho tvorbě odpovídajícíinženýrské postupy.

Práci hodnotím stupněm vybo rně.


