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vyjádření'ini'nálně
využití metod řešení a návrhů opatření včetnb rormální ,ip'""v ř"'ář'tL na druhou stranuposudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:
Jakým způsobem s* ve spoleČnosťi Dec*thlon volí vhodná konrbinace k*munikačr'rích nástrojri k d*saŽ**í canejvětšího úspěchu?
}akým způsobem j* v dr:*šnídcbě vnímáno obsazcvání herců * sportovců do r*klamních kernpaní?

Práci doporučuji _ nedeperuě*ii* k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: rnýborně
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- pracovní zaíazeni: office manager kontakt: 605 4o3 938

I' Hodnocení zpracování tématu d

Volba metod a jejich aplikace při zpracŇaníternatu
Hloubka provedené ana

Přehlednosta logicm
Aktuálnost a vhodnost použiÚch praňenů-

Přiměřenosta sroffice
Formulování vlastních názorů

Práce s českou literaturou včetrrě odkazů a cl'taď
Práce se zahrqniční literaturoúffi
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Diplomová práce má jasnou a logickou strukturu. Přínosem je také přehledné zpracování teoretického zázemí

problematiky marketingové komunikace s bližším zaměřením na nástroje komunikačního mixu. Na teoretickou

část textu, která vychází především z rešerše literatury a jiných informačních zdrojů, včetně několika

zahraničních, navazuje kapitola zabývajícíse praktickou stránkou věci. Z hlediska formální úpravy textu je

diplomová práce zpracována kvalitně a účelně. Je potřeba vyzdvihnout především stříz|ivé a jednotné barevné

pojetí grafůatabulek,kterépsanýtextpřehlednědoplňují adopomáhajítakčtenáři,lépedanouproblematiku

pochopit. Hlavním cílem této diplomové práce bylo charakterizovat současnou marketingovou komunikaci ve

vybrané společnosti a zpracovat možná zlepšení. Tohoto cíle bylo dosaženo a - jak autor sám v textu zmiňuje -

navrhovaná řešeníbyla vedením společnostidále projednána a některá dokonce i schválena. Diplomová práce

tedy splnila svůj účel a mohla by dopomoci k lepšímu zefektivnění finančních prostředků vynakládaných

společností na marketingovou komunikaci. Jako kladné hodnotím především vypracování možného banneru pro

společnost a dále vzájemné propojení přednesených návrhů a pohled na problematiku jako na celek.
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