
posuDEK vEDoucíno DIplouovÉ pnÁcr

Jméno diplomanta: Radek PĚrnÝ
Název diplomové práce: Analýza aktuálních marketingových trcndů

Cíl práce: Cílem práce je analýza a popis aktuálních trendŮ v marketingu, založených na

nových technologiích a ukázat možnosti, které moderní pojetí marketingu nabízí. Hlavní

téma DP jsou sociální síĚ.
Jméno vedoucího diplomové práce: doc, RNDr. Pavel Strnad, CSc.

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cíIů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formáIní úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:

Ll Jaké rizika představují sociální síĚ pro soukromé uživate!é a firmy?
2l lakochránit soukrcmí uživatelů/firem od negativních vIivů sociálních sítí (průmyslová
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Diplomová práce se zab vá rozborcm moderních komunikačních technologiÍ. Analyzuje
sociální síĚ (Facebook, Twitter, Linkedln). V hlavní Části práce jsou vysvětleny možnosti,
které Facebook pro marketing nabízí, jsou zde popsány základní nástroje propagace na
Facebooku a zp soby, jak postupovat p i hlorbě kampaně. Diplomant se zamě il na
konkrétní p íklady z praxe a názorně je popsal. V závěru jsou nastíněny trendy marketingu
na sociálních sítích.
Ut ídění práce je logické, aIe postrádá vyt čení cíl , z rivodu si nelze udělat p edstavu o
cílech práce a jejím p ínosu. Hlavním nedostatkem je nedokona!á práce s literaturou.
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