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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  X    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    
Hloubka provedené analýzy X    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů diplomantem X    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 

1. Jak by vypadala kampaň, pokud by Česká Spořitelna cílila na klienty jiných bank? Byla by 
vůbec úspěšná a dokázal by se tam najít nějaký segment, na který by mohla cizí banka 
zaútočit? Jaké nástroje (online i offline) byste použila?  

2. Jak si vede dětský účet od ČS v porovnání s jinými bankami? V práci chybělo srovnání 
produktu dětského účtu napříč bankami v ČR a bylo zmíněno jen okrajově. 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    výborně             
 
Datum:    16. 8. 2020                                            

             .....…………………………………….........…. 
                                                                                 Podpis oponenta diplomové práce 
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Zhodnocení diplomové práce 
 
Diplomová práce má velmi jasnou a přehlednou strukturu. Popis jednotlivých nástrojů je jasný a 
velmi vhodně zvolený. Délka diplomové práce je odpovídající a plně dostačující. Formální úprava je 
na velmi vysoké úrovni. Velmi kladně hodnotím srovnání neúspěšné kampaně, jasnou analýzu 
toho, proč kampaň neuspěla a následně nastavení nové kampaně, která už byla velmi úspěšná. 
Z celé diplomové práce je cítit, že diplomantka se na popisované „case study“ osobně podílela. 
Podané informace jsou tak velmi jasně podané. Velmi kladně hodnotím i velmi vysoký cíl, který 
odpovídá velikosti společnosti. Jediná výtka tak směřuje pouze k absenci srovnání produktu 
dětského účtu napříč konkurencí, na základě kterého by se mohla strategie ještě mírně upravovat.  
Celkově lze tuto diplomovou práci brát jako vzor pro ostatní studenty, jak by měla vypadat 
marketingová diplomová práce v oblasti online marketingu, jak co obsahu, výběru tématu, 
struktury, délky, aktuálnosti statistických dat, atd.  
 
Celkově hodnotím diplomovou práci jako výbornou.  
 


