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Diplomantka ve své DP Zpracovává situační analýzu malé střední fi*y XY. První

část je zpracována pomocí literární rešerše a sloužíjako podklad pro praktické

zpracování návrhové části. Praktická část práce
moŽnostem získání finančníchprostředků

a

je

věnována situačníanalýze,

vlastním návrhům marketingové

strategie.

Práce má 95 stran a 2 ptíLohy. Dle mého názoru chybí většíprovázání jednotlir.y.h

kapitol, teoretické a praktické části a většípropracovanost návrhu marketingových
strategií.
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