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Diplomová práce je zaměřena na rozbor marketingové komunikace společnosti PR Yard media, 

v jejím závěru jsou prezentovány návrhy pro optimalizaci komunikačních nástrojů.  

Práce odpovídá zadání, diplomant prokázal schopnost orientovat se v dané problematice, aplikovat 

teorii a diplomová práce má praktický přínos. Tím byl cíl diplomové práce splněn.  

 

Kapitoly v diplomové práci mají logickou návaznost, v teoretické části se diplomant věnuje 

především nástrojům marketingové komunikace na internetu a na sociálních médiích.  

V praktické části diplomant identifikoval zákazníky, vymezil konkurenci a podrobně popsal 

komunikační mix vybrané firmy, který porovnal s konkurenční komunikací. Poslední dvě kapitoly se 

zabývají optimalizací komunikační strategie firmy a návrhy na zlepšení komunikace. Podrobně popsal 

tvorbu dvou komunikačních kampaní a provedl vyhodnocení PPC kampaní porovnáním výkonů a 

chování uživatelů. Na základě vyhodnocení účinnosti kampaní navrhl změny v komunikační strategii 

firmy. Návrhy pro zlepšení komunikace společnosti PR Yard media jsou konkrétní, realizovatelné a 

jsou zhodnoceny i z pohledu finanční náročnosti. 

 

Formální úprava, stylistická úroveň i práce s literaturou odpovídají nárokům na diplomovou práci, 

diplomant mohl více využít zahraničních literárních zdrojů. Drobné překlepy nesnižují hodnotu 

diplomové práce. Z práce je zřejmé zaujetí autora pro zadané téma a znalost marketplace, prostředí, 

ve kterém se firma pohybuje. 


