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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Předložená práce má 81 stran a je rozdělena do pěti kapitol. V teoretické rešeršní části se 

autorka zabývala vymezením základních pojmů z oblasti strategického marketingu a také 

komunikačního mixu. Po té byla provedena situační analýza projektu Uni-W a také 

charakteristika jejího komunikačního mixu. Práce má spíše popisný charakter, jako přínosné 

hodnotím zařazení moderních metod komunikace. Formální stránka práce je v pořádku. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Kterou z metod komunikace, uvedených ve vaší práci, můžete označit za 

nejpřínosnější pro tento typ projektů? 

2. Jakým způsobem byste zlepšila provázanost marketingových cílů projektu se 

stávajícím komunikačním mixem? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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