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Název diplomové práce: Marketingová online komunikace podniku  
Cíl práce: navrhnout strategii marketingové online komunikace na podporu prodejů 
dětských účtů v České spořitelně.  
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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   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1. Co považujete za klíčové pro úspěch Vaší kampaně ve srovnání s předcházející online kampaní?  
 
2. Který z uvedených aspektů obsah (co) nebo forma (jak) je pro úspěšnost Vaši online komunikace 
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Diplomantka se ve své práci zabývá problematikou online komunikace s cílem 
navrhnout strategii  online marketingové komunikace na podporu prodejů dětských 
účtů v České spořitelně. Diplomovou práci lze z hlediska hloubky, rozsahu i způsobu 
jejího zpracování považovat za nadstandardní. Práce je velmi dobře strukturována  a 
koncipována. Diplomantka prokázala schopnost získat potřebné informace, analyzovat 
stávající situaci a navrhnout odpovídající řešení, které v praxi ověřila a vyhodnotila. 
V práci je patrná výborná znalost dané problematiky i zkušenosti diplomantky s její 
realizací.  
 
Práce je velmi dobře zpracována i po formální stránce.  Velmi dobrá je grafická úprava 
práce. Práce je doplněna celou řadou obrázků dokumentujících nejenom danou 
problematiku, ale především návrhy řešení.  
 
Diplomantka pracovala samostatně  a iniciativně.  
 


