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ROZSAH BODU

splněno nadstandaľdně
(odpovídá stupni ,,A" podle ECTS)

splněno zcela bez výhľad
(odpovídá stupni -sóó p6dle ECTS)

splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou pľáci, zejména výsledky
(odpovídá stupni ,,C" podle ECTS)

splněno s výľaznějšími, ale ne kľitickýmĺ nedostatky
(odpovídá stupni ,,D" podle ECTS)

splněno pouze na úľovni základních požadavků
(odpovídá stupni ,,E" podle ECTS)

nesplněno
(odpovídá stupni ,'F" podle ECTS)

SLOVNI VYJADRENI



Připomínky k pľáci:
Cílem práceje zlepšení Marketingové komunikace ve společnosti MP Kľásno, a.s.

Praktickou část pľáce - analytickou část - hodnotím velmi kladně, diplomantka zvo|ila
spľávnou metodiku a výsledek je, že firma má volit agľesívní strategii.
Rozpočet nákladů však je, po sečtení všech aktivit, 28I 876, - Kč' Vzhledem k velikosti
firmy, vzhledem k obľatu, který je vice než dvě miliardy ľočně a vzhledem k výsledkům
analýzy - návľh agľesívní strategie -je ľozpočet najednotlivé akce nizký.
Dľuhá připomínka je přílišná rozptýlenost cílové skupiny, na kterou by pľojekt míří -
Facebbok, billboard, Blesk pro ženy a Deník Metro oslovují vždy jinou cílovou skupinu.
Jednotlivé části pľáce jsou rozsahem vyvážené a tvoří pľomyšlený celek.
Diplomantkaproktzala vysoké odboľné kompetence k pľovedeni area|izaci marketingového
pľojektu. Drobné nedostatky viz' předchozí odstavęc - jsou dány pochopitelnou absencí pľaxe
ve velkém podniku.
Cíle práce byly splněny, teoretická i analytická část jsou výborně zpracovźlny,taktéž' vysoce
hodnotím foľmální úroveň pľáce.
Diplomovou práci dopoľučuji k obhajobě s hodnocením ''A''

otźlzky k obhajobě:
l) Na kterou cílovou skupinu, a proč, má cílit především Váš pľojekt?
2)Ktera část pľojektu bude nejúčinnější a proě?

Práce splňuje kĺitéľia pľo obhajobu DP.

Pľáce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kľitéľium hodnoceno 0 body).
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