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Připomínky a otázky k obhajobě:
Předložená práce má 61 stran a je rozdělena do 4 kapitol, první dvě jsou věnovány objasnění
pojmů Marketing a Marketingová komunikace, třetí a čtvrtá se věnuje komunikaci ve vybrané
organizace, resp. návrhům a doporučením k zlepšení stávající situace. V praktické části
autorka popsala komunikaci České spořitelny se zákazníky a poté porovnala s konkurenty.
V návrhové části jsou doporučení pro komunikaci se zákazníkem v rámci celé společnosti a
také v rámci pobočky Český Brod. Práci by bylo vhodné doplnit o dotazníkové šetření u
vybrané skupiny zákazníků.
Otázky k obhajobě:
1. Ve své práci porovnáváte komunikaci se zákazníkem České spořitelny a jiných
bankovních domů, v jaké oblasti vykazuje nadprůměrné výsledky a kde jsou naopak
největší slabiny České spořitelny?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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