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Další hodnocení:
Jedná se o zajímavou práci na téma aktivace PR a nízkonákladového marketingu malé prodejny. Cíl je stanoven
a v závěru práce naplněn. Teoretická práce obstojně mapuje problematiku, v praktické části autorka popisuje
obchod a navrhuje jednotlivá zlepšení jeho aktivit na poli PR a sociálních sítí. Citace a zdrojování jsou v pořádku.
Slabinou jsou některé závěry, např. když autorka tvrdí, že na základě rozhovorů se zákazníky doporučuje u Google
AdWords to a ono, ale v praxi by bylo asi účelnější podívat se na již existující výzkumy a nikoli opírat se o rozhovor
na 20 respondentech. V metodické části práce to však autorka správně přiznává, takže to nepovažuji za závažné
pochybení. Další věcí, která je matoucí je fakt, že v kap. 4.5 autorka komentuje, jaké body majitel již realizoval,
ale tyto body uvádí až v závěru, takže v momentě čtení nelze zjistit, o jakých doporučeních píše. Celkově je práce
logická, čtivá a doporučení jsou zajímavá, praktická a realizovatelná. Hodnotím výborně.

Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Jaký vliv na obrat mělo zastavení inzerce v AdWords?

Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Jaký je podle vašeho názoru nejdelší možný výpadek webových stránek při jejich přestavbě? Proč majitel vypnul
současný web a jaký toto mělo dopad na jeho business?

Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:
V práci nezmiňujete inzerci v katalogu firmy.cz ani inzerci v sklik.cz. Co si o těchto dvou komunikačních kanálech
myslíte a proč jste je nedoporučila?

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:
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