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Formulace původních závěrů X
Formulace závěrů kompilovaných ze zdrojů

Vlastní přínos práce

Chybí formulace vlastních závěrů

Další hodnocení:
Praktická práce s vysokým přínosem pro okamžitou implementaci závěrů. Drobné nedostatky v návaznosti teorie
na praxi (rozlišování marketingové vs. komunikační nástroje), setřídění otázek v průzkumu.

Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Proč komunikační rozpočet (v práci označen jako marketingový) pracuje pouze s přímo placenými nástroji za
reklamu? Z čeho jsou resp. budou financovány náklady spojené se správou sociálních sítí a další nastíněné PR
aktivity?

Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Je možné a žádoucí vzdát se přímo placených komunikačních on-line aktivit (myšlen především nákup on-line
reklamy) ve prospěch tzv. neplacených?

Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:
Jakou vidíte budoucnost v provazování on-line a off-line světa podnikání v návaznosti na aktivity public relations?
Jak se tyto dva světy vzájemně ovlivňují?

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:

výborně
velmi dobře X
dobře
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nevyhovující
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