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PosUDEK VEDoucÍno DIPLoMovÉ PRÁCE
Jméno diplomanta : Veronika Absolonová
Název diplomové prácel Moderní metody online marketingu ve společnosti

šxoon AUTo, a's.
Cíl práce: Cílem DP je analýza online marketingu společnosti šKODA AUTo a návrh dalších
využitía doporučenína zlepšení.
Jméno vedoucího diplomové prácel PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.
Výborně

I. Hodnocení zpracování tématu diplomanteml
Splněnícílepráce
Volba metod a tejich aplikace při zpracovánítématu

Velmi
dobře

x

Dobře

Neprospěl

x
x

Hloubka provedené analýzv

II. Hodnocení strukturv a obsahu práce:

Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce
x
Aktuálnost a vhodnost použitÝch oramenů
x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv
x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrťt práce
x
Formulování vlastních názorů diplomantem
x
III. Hodnocení formv a stvlu orácel
Formální úprava práce (text. tabulkv, qrafu)
x
SWlistická úroveň práce
x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
x
Práce se zahraničníliteraturou včetně odkazů a citací
x
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hIediska sp|nění jejich cílů,
využitímetod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její

citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

Jaká doporučenínavrhujete pro profil ŠkodaAuto na Facebooku?
Proč vznikl projekt Škodahrou, jak se o něm děti dozví, kolik je uživatelůtohoto projektu?

Práci doporučuji k obhajobě.
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat

Datum: L9.L.2OL2

stupněm:

velmi dobře
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Podpis veďbucího diplomové práce
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Diplomantka ve SVé DP analyzu1e online marketing Společnosti Škoda Auto. V první
části
DP shrnuje informace o společnosti a internetové statistiky a fakta. Věnuje se podstatě

online marketingu a porovnává internet stradičnímimédií.Y závěru popisuje vybraný
online projekt Škodahrou a navrhuje některá doporučení pro jeho rozšířenído dalších

zemí světa. Pro splnění cíle využila diplomantka vhodné metody komparace

a

empirického zkoumání.

Práce

je kvalitně zpracovaná, jak po stránce

obsahové, tak formální a její rozsah je

dostatečný. Diplomantka využívácelou řadu vhodných zdrojů českých i zahraničních
autorů. Postup je utříděn logicky, nicméně v některých částech práce ztrácí přeh1ednost.

Autorka potvrdila nejen znalosti, ale i píli, kterou musela vynaložit při zpracování daného
tématu.
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