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Hodnocení práce:

Práci hodnotím jako výbornou.

Kladně hodnotím už samotný abstrakt práce, ze kterého je jasné a zřetelné, co je cílem práce, jaké 

konkrétní metody autorka v práci využívá a jaký je výstup z práce v podobě výsledků.

Také práce samotná a její jednotlivé kapitoly jsou jasně strukturovány, logicky na sebe navazují a 

vytvářejí kompaktní celek. Zhodnocení komunikačního mixu by však mělo být zařazeno ještě do 

analytické části práce (na závěr kapitoly 5), nikoliv do syntetické části (kapitoly 6) A dle mého názoru by 

se zde autorka měla hlouběji zamyslet nad tím, jaké nástroje jsou využívány dostatečně a kde jsou ještě 

„rezervy“  - otázka č. 1 k obhajobě

Syntetická část práce v podobě kapitoly 6.2 obsahuje řadu zajímavých a promyšlených nápadů, které se 

zdají být v praxi realizovatelné. Pro lepší představu autorčiných návrhů by snad mohly být zařazeny i 

grafické návrhy či nákresy navrhovaných nástrojů komunikačního mixu. Například u kampaně „Buď 

vidět“ se domnívám, že by to bylo v silách a schopnostech autorky.



Otázka č. 2 k obhajobě

V práci zmiňujete film Největší z Čechů jako úspěšný nástroj marketingové komunikace v podobě 

product placement. Podílela se agentura Dobrý den na financování tohoto filmu, jak by napovídal 

samotný příběh filmu? Pokud ano, jakou částkou a měli představitelé agentury možnost ovlivnit 

„pozitivní obraz“ agentury ve filmu?

Práce je doporučena k obhajobě.
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