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Předložená diplomová práce Bc. Adély Mikschikové se zabývá problematikou datově orientovaného marketingu

v automobilovém průmyslu, což je v současné době velmi aktuální téma s obrovským potenciálem do

budoucnosti. Kvalifikační práce je vyústěním dlouhodobého zaměření diplomantky na progresivní moderní

technologie a nástroje využitelné v marketingu. Diplomantka v první kapitole teoreticky vymezila zkoumanou

problematiku s využitím adekvátního počtu zdrojů, čímž položila teoretický základ pro další kapitoly diplomové

práce. V rámci druhé kapitoly diplomantka analyzovala možnosti využití datově orientovaného marketingu

v automobilovém průmyslu, přičemž výsledky analýzy využila ve třetí kapitole, kde prezentovala návrh využití

datově orientovaného marketingu a jeho komunikaci. Ve čtvrté kapitole navržené řešení následně kvantitativně

i kvalitativně zhodnotila. Studentka byla po celou dobu zpracovávání diplomové práce velmi iniciativní, proaktivní

a samostatná. Velmi pozitivně hodnotím analytickou část diplomové práce, kde studentka zpracovala primární

kvantitativní, kvalitativní a sekundární průzkum. Diplomová práce je obsahově logicky provázaná a vhodně

strukturovaná. Předloženou diplomovou práci klasifikuji: A, protože diplomantka splnila požadavky kladené na

tento typ kvalifikační práce. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství. Doplňující otázky do diskuze:

1) Jaké aspekty považujete za v současné době největší bariéry rozvoje datově orientovaného marketingu

v automobilovém průmyslu z pohledu různých zainteresovaných stran? 2) Jaký je Váš názor na tvrzení Jonathana

Zittraina, který konstatoval: "Pokud na nějaké internetové službě neplatíte za produkt, pak jste vy ten produkt."
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