Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní,

Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno bakalanta
Téma práce
Cíl práce

Vedoucí bakalářské práce

Petr Kořínek
Náklady na reklamu ve vybraném podniku
práce se bude zabývat formami propagace a reklamy produktů podniku,
zhodnotí, jak se projevují náklady na reklamu v hospodaření podniku,
efektivnost reklamy, bude proveden rozbor nákladů na reklamu ve
vybrané firmě (firmách) s použitím kvantitativních prostředků.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Bakalant provedl úspěšně analýzu používaných forem reklamy a odpovídajících nákladů ve firmě
Trigi s.r.o. v období let 2012 až 2015. Za použití základních statistických prostředků vyhodnotil
efektivitu jednotlivých forem reklamy, výsledky převedl do vizuální podoby. Navrhl firmě opatření,
která by mohla vést ke zvýšení účinnosti její reklamy a ke snížení nákladů. Zpracoval jednoduché
dotazníkové šetření mezi zákazníky firmy a adekvátně jej vyhodnotil.
Otázka k obhajobě: Hospodářský výsledek firny Trigi s.r.o. je z velké míry dán prodejem výrobků
formou výběrových řízení. Jak takové výběrové řízení z pohledu firmy probíhá a čím lze ovlivnit
úspěšnost firmy.

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
výborně - minus
Navržený klasifikační stupeň:
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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