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Student respektoval při zpracování bakalářské práce zadané téma i stanovený rozsah. 

Teoretická část i praktická část je v souladu se zadáním práce.  

Autor si jako hlavní cíl bakalářské práce stanovil zhodnocení současného 

propagačního programu společnosti ARMATURY Group a.s.  

Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Jednotlivé 

kapitoly jsou logicky členěny a vhodným způsobem na sebe navazují. První kapitola stručně 

popisuje společnost ARMATURY Group a.s., její historii, výrobní program a služby, které 

nabízí svým zákazníkům. Teoretická část bakalářské práce se zabývá marketingem, 

marketingovou komunikací a komunikačním mixem. Dále je zde definován pojem reklamy a 

jsou popsány ostatní marketingové nástroje, které vedou k dosažení jednotlivých 

marketingových cílů. Teoretická část působí komplexně a je bez výhrad. V další části autor 

analyzuje současný propagační program společnosti ARMATURY Group a.s., včetně 

informačních systémů, které společnost používá v rámci CRM. V závěrečné části navrhuje 

změny a opatření, které mají vylepšit propagační program společnosti. Návrhy jsou věcné, 

nápadité a jednoduše realizovatelné v praxi. 

Formální úroveň zpracování odpovídá charakteru bakalářské práce. Text je přehledně 

a logicky členěn a vhodně doplněn obrázky a grafy, které zvyšují grafickou a „uměleckou“ 

hodnotu práce.  

Celkově je bakalářská práce srozumitelně a komplexně zpracována s logickou 

návazností jednotlivých kapitol. Práce obsahuje návrhy opatření, které mohou být zajímavým 

impulsem pro vedení firmy při rozvíjení dalších marketingových aktivit. 



V rámci obhajoby bakalářské práce by se student měla vyjádřit k následujícím 

otázkám. 

Proč by měl správu internetových stránek zajišťovat interní pracovník firmy 

ARMATURY Group a.s., místo tzv. „outsourcingu“ této služby? 

Jaké jsou možnosti využití, v současnosti oblíbených, sociálních sítí z hlediska 

marketingu?  

 

Na základě výše uvedeného bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou výborně. 
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