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Hloubka provedené analýzy  X   
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1) Vysvětlete, co je to „akviziční sada“. 

2) Na str. 51 uvádíte, že nebylo možné spárovat kampaně vedoucí k registraci. Jaké 
úpravy by bylo nutné provést, aby toho bylo dosaženo? 
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Bakalářská práce na téma „Návrh marketingové strategie technologického startupu“ se v teoretické 
části zabývá online marketingem, jeho nástroji a metrikami, vývojovými fázemi start-upů a jejich 

podpory v České republice. Čtenáři tak nabídne teoretické pozadí problematiky návrhu marketingové 
strategie, která je řešena v praktické části. V té autorka nejprve představuje vybraný start-up a poté 
analyzuje současný stav jeho marketingové komunikace. Na základě této analýzy je pak proveden 
návrh nové strategie a její implementace. Práce ukazuje, že autorka dané problematice rozumí a je 
v ní schopna pracovat. Studentka také prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a 
aplikovat získané znalosti v praxi. 

Za menší nedostatek považuji absenci zahraničních zdrojů odkazujících například na nejnovější trendy 
v online marketingu. Zároveň sběr dat z implementace by mohl být delší než jeden měsíc. 

Po formální a stylistické stránce je práce na výborné úrovni. Svou strukturou logicky navazuje a dobře 

se čte. Autorka splnila stanovený cíl bakalářské práce. Protože jsou splněny všechny požadavky 
kladené na tento typ práce, doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat 
známkou výborně mínus. 


