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PosUDEK vEDoucÍno BAKAúŘsrÉ PRÁCE

Jméno studenta: Eva Pešková

Název bakalářské práce: Komunikační strategie firmy Compedium' s.r.o.

Cíl práce: Cílem práce je návrh komunikační strategie firmy podnikajícív oblasti služeb.

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě bakalářské práce:

V čem vidíte konkrétní problém v neobnovenísmluv u současných zákazníků společnosti
Compedium, s.r.o.?
V současné době docházík obohacování nástrojů marketingové komunikace. Které z těchto nástrojů
(trendů) mají potenciál uplatněnív dané oblasti podnikání?

Práci doporučuji _ nedeperuě*jix k obhajobě. (xnehodícíse škftněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: vÝeonNĚ MÍNus i
,4f ^

Datum: ;,Í Í 1i / t- ftr,Ll,

P.J;i; ;;J;;;ih; kk;ÉÝ;ke ;;e."

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Iveta Honzáková

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomanteml
Solnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
H loubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu prácel
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stYlu práce:
Formálníúprava práce (text, tabulky' qrafY) x
SWlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Bakalářská práce se zabryá návrhem marketingové komunikace Ve firmě Compedium s.r.o..
lěoretická část práce vytvořila základnu pro návrh marketingové komunikace v praktické části.
Kladně hodnotím část práce obsahující návrhovou část. Návrhy, které autorka předkládá, svědčí o
důkladné přípravě obsahové stránky práce.
Členění práce má logickou strukturu, studentka prokázala schopnost prakticky aplikovat své
teoretické znalosti z oblasti marketingové komunikace V cestovním ruchu a použít je při návrhu
komunikační strategie.
K vypracování bakalářské práce přistupovala studentka velmi svědomitě, informace získané
z externích zdrojů zpracovala přehledně a srozumitelně, proto její práci hodnotím známkou rnýborně
mínus a doporučuji k obhajobě.


