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otázky k obhajobě diplomové prácel

Jaké jiné komunikační kanály se dají pro značku ocún v praxi použitt

Práci doporučuji - nedoperrrěr*iix k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)
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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace oři zoracování tématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formální úorava oráce (text' tabulkv' orafu) x
Stylistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraničníliteraturou včetně odkazů a citací x
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Slovní hodnocení:

Cílem této diplomové práceje navrhnout a popsat optimální marketingovou komunikaci
značky ocún na sociálních sítích' jako jsou Facebook, Instagram a Youtube.

Vprvní části práce Vendula Zedníková popisuje marketingový zéů<Iad"

dostává k elektronické marketingové komunikaci v sociálních mediích
jejich důleŽitost a účinnost v dnešní době.

Druhá část je orientována prakticky, zahrnuje popis společnosti ocún, rryběr a analýztt

konkurence, včetně porovnání komunikace konkurenčních firem ve zmíněných mediích.

Třetí, závěrečná část diplomové práce, je věnována vlastnímu návrhu způsobu
komunikace značky ocún na sociálních sítích.

Mezi hlavní přednosti práce řadím vlastní ana|ýzu a návrhy na jednotlivé reklamní
kampaně, které by bylo moŽné realizovat v praxi.

Fo obsahové stránce práci hodnotím výborně, výknout lze pouze drobné stylistické
formální nedostatky.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.
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