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Slovní hodnocení1 (v rozsahu min. 200 slov):
Autorka zpracovala téma marketingové komunikace společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize
Mimoň.
V teoretické části prokázala, že velmi dobře rozumí základním pojmům marketingové komunikace. Text je
dobře členěný a logicky navazující. Uvedené příklady a následná aplikace na společnost Vojenské lesy
jsou srozumitelné i pro čtenáře, který není odborník na dané téma.
V praktické části analyzovala marketingovou komunikaci společnosti a podrobněji rozebrala největší akci:
Lesnický dem. Poukázala na slabiny a vyzdvihla možná řešení ke zlepšení celé kampaně.
Dobře poukázala na to,že marketingová komunikace společnosti není koncentrovaná, ale roztříštěná
k jednotlivým oblastem činností. Dále správně uvedla, že další směřování společnosti, především v oblasti
reklamy, nemá být cíleno konkurenčně, ale pro zvýšení povědomí o společnosti o činnostech vedlejších,
jako například turistické a cyklostezky, in-line stezky, naučné stezky, apod.
Na závěr uvedla příklad nových kampaní, které vycházejí z nových trendů marketingové komunikace.
Anylýza marketingové komunikace společnosti jako celku by mohla být pro Vojenské lesy přínosná i praxi.
Otázky k obhajobě závěrečné práce (2–3 otázky):
1. v práci jste uvedla, že reklamy na Lesnický den jsou soustředěné pouze na Liberecký kraj a jeho blízké
okolí. Kam a jakou formou byste cílila reklamní kampaň?
2. V závěru práce jste navrhla kampaně vycházející z nových trendů marketingové komunikace. Která
kampaň by podle Vás měla nejvyšší účinnost a proč?
1 Ve slovním komentáři odůvodněte strukturované hodnocení jednotlivých kritérií v tabulce a poskytněte své stanovisko k závěrečné
práci.

Předložená bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce tohoto stupně.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci:
výborně.
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