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Autorka se ve své diplomové práci zabyvá celkovou komunikací firmy, která působí na B2B trzích'

V teoretické části diplomové práce jsou popsány klasické nástroje integrované marketingové

komunikace včetně specifik pro komunikaci na průmysloých trzích. Dále se diplomantka věnuje

firemníidentitě, designu, firemní kultuře a vnitrofiremní komunikaci, také vlivu společenské

odpoůědnosti firem na tvorbu image. Teoretická část práce je velmi podrobně zpracovaná , a má

logickou návaznost. Je patrné, že se autorka teorii intenzivně věnovala a dané problematice

porozuměla , i když ne všechny poznatky poté využila při řešení zadání'

V praktické částije analyzována stávající firemní komunikace vnitřní i vnějšL design firmy, aktivity

celospolečenské odpovědnosti firmy, analýzaje doplněna o rnýsledky dotazníkového šetření

spokojenosti zaměstnanců. V závěru diplomové práce jsou navržena konkrétníopatřeník

optimalizaci komunikace firmy, a to nejen v oblasti marketingové komunikace, ale i etiky, standardů

chováníve firmě a společenské odpovědnosti firmy. Tím byl cíl diplomové práce splněn. Vlastní

slohové a grafické zpracováníje kvalitní. Zvláště oceňuji snahu o praktický přínos práce, návrhy jsou

detailně propracované a ihned implementovatelné.
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