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Cíl práce: Primárním cílem závěrečné práce je vytvoření komplexní marketingové komunikace pro
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Hodnocení práce:
Diplomová práce na téma Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově
vznikajícího e-shopu odpovídá požadavkům FTVS UK pro diplomové práce.
Teoretická část práce provádí kvalitní rešerši aktuálních zdrojů a je zpracována správně.
Kapitola metodika popisuje adekvátní metody pro daný výzkum.
Analytická část práce se skládá z popisu plánovaného obchodu a pak jednoduše vyhodnocuje focus group
a rozhovory. Zde by autor mohl zajít více do hloubky, nicméně pro základní praktické využití pro eshop je toto
vyhodnocení dostačující.
Syntetická část je zpracována velice kvalitně a samotná marketingová komunikace je na vysoké úrovni.
Využitelnost prezentované části považuji za nadstandartní.
Diskuze práce uvádí limity a porovnává výsledky s teorií, i tuto část práce považuji za zdařilou.
Celkově práci hodnotím jako nadstandartní.
Připomínky:
1.

autor rozděluje kapitoly pouze na jednu podkapitolu, což je nelogické

Otázky k obhajobě:
1.

Vzhledem k tomu, že většina Vašich návrhů již byla zavedena v praxi, dokážete s odstupem času
jednotlivé nástroje marketingové komunikace vyhodnotit? Který nástroj považujete za nejlepší, a který
za nejhorší? Své rozhodnutí podložte argumenty.
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