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V teoretické části diplomové práce diplomové práce je řešena segmentace trhu a marketingová

komunikace, tato je část přehledná, s logickou strukturou a zpracovaná v odpovídajícím rozsahu. V

praktické části diplomant vyhodnotil dosavadní komunikaci vybrané firmy, segmentoval její trh a na

základě toho provedl optimalizaci komunikačního mixu firmy. Tím byl cíl diplomové práce splněn.

Segmentace i analyza jednotlÍých nástrojů komunikace byla provedena srozumitelně , k doplnění byla

provedena i situačníanalyza firmy pomocí metody SWOT a vyhodnoceníkonkurence včetně její

komunikace. Propojeníteoretické a praKické části diplomové práce bylo dostatečné. Diplomant prokázal

xhopnost zpracovat aktuální informace a formulovat vlastní názor, jím navržený novy komunikačnímix

včetně odhadu finančních prostředků pro jeho realizaci je pro firmu použitelný'

Formální úprava , stylistická úroveň i práce s literaturou jsou odpovídající diplomové práci.
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