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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Cílem diplomové práce je vytvořit návrh komunikační kampaně pro zvolený 

produkt. Cíl byl naplněn především v druhé polovině práce, které předchází zbytečně rozsáhlá (na 50 

stranách!) a nevyužitá (i nevyužitelná) teoretická pojednání ze zvolených zdrojů. Zřejmě by stačily odkazy 

na tyto zdroje. Proto hodnocení práce se vztahuje spíše k té praktické části. 

Obsah svědčí o zodpovědném přístupu autorky, schopnosti aplikace získaných poznatků na praktickém 

případě i schopnosti formulovat odpovídající závěry a doporučení. Práce má i praktický přínos pro 

vybranou firmu.  
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Obhajte tvrzení, že z oslovených respondentů ve věku 51 let a více klesá procento konzumentů zmrzliny 

(tabulka 6). 

V jakém smyslu jsou dle Vás legislativní a právní předpisy pro kategorii hrozbou? - viz SWOT analýza 

obr.12. 
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