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Posudek vedoucího

Marketingová komunikace na Internetu mezi výrobcem a koncovým zákazníkem

V rešeršní části autor prokázal schopnost pracovat s českou odbornou literaturou, v omezené míře využil 
i zahraniční zdroje. V praktické části autor analyzuje podrobně marketingovou komunikaci na Internetu 
společnosti Linde Gas, a.s. Při přípravě práce pracoval student iniciativně, systematicky a intenzivně 
spolupracoval jak s podnikem, tak vedoucím práce. Během jejího zpracování dokázal analyzovat většinu 
důležitých aspektů marketingové komunikace na Internetu mezi výrobcem a koncovým zákazníkem. V 
souladu se zadáním v závěrečné části práce autor zhodnotil marketingovou komunikaci ve společnosti 
Linde Gas, a.s. Na základě tohoto zhodnocení student dále navrhl vlastní možná zlepšení marketingové 
komunikace v této společnosti. Přípravu a zpracování práce si rozvrhl rovnoměrně. Student splnil 
zadání, práce po stránce obsahové i formální odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 



Poznámky:
Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně: 100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře
méně než 50 bodů = nevyhověl






