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J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství
1
: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:
2
     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
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Předkládaná diplomová práce je věnována webové prezentaci firmy Axis a souvisejícím vybraným 

nástrojům online marketingu (i s přesahem do tématu značky a její pozice). Řešené téma je náročné a 

práce je velmi prakticky orientována. Autor čelil výzvě najít rovnováhu mezi rozsahem a mírou detailu. 

To se projevilo v celkovém počtu stran, ten je však u práce tohoto typu pochopitelný. Některé pasáže 

(např. týkající se vlastností a možností PPC reklamy) by mohly být i kratší. Nicméně obsah je stavěn 

systematicky a praktická část rozumně navazuje na vybudovanou teoretickou bázi. Na příkladu webu a 

souvisejících komunikačních kanálů je dobře vidět, jak komplexní a zároveň specializovaný přístup je 

třeba zvolit. Budou-li návrhy realizovány v praxi a zároveň patřičně dotaženy do konce, věřím, že projekt 

bude úspěšný.   
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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1. Kterou aktivitu v rámci Vámi navrhovaných opatření považujete za nejrizikovější a jak navrhujete 

riziko snížit? 

 

2. Jak navrhujete rozložit rozpočet na display kampaně a jaké reálné efekty na tomto základě očekáváte?  

 

 

 

 

V Plzni, dne 7. června 2020        Podpis hodnotitele  


