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Oponentslc posudekDPRadkarňXX nO

Diplomová práce Radka pěkného se zab vá rmať.*i možnostmi marketingu spojeného

s v vojem technologií. v praci jrou ,o"Jtr*y ut tuami marketingové trendy a naznačeny zp soby

oeJt*"neno 
"íuoj 

J na poli moderního marketingu,

Nejrozsáhlejší část práce 1tap,:_!);e věnuje sociálním.s":* _ ďejmě nejvice ásadnímu

marketingové*" Á;;, fu:eivaliZiho mojerní komunikačni technologie. Toto téma se

všudyp íto*oc **i urhá celé práce. ffi "rqry 
é,žyv něm autor _i nejen on, viz 27 tituhi

pouáté literatury _ 

"iJi"a*uaní 
prvek;k;ttrg ne4, se prolíná do vŠech ostatních aktivit

subjektu.

proto se tomuto tématu v rámci celé práce věnuje detailněji a na nejpoužívanější sociální síti

Facebook č.tena rim p edkládá zajímaveiÁrmace doplněne p íklady z pfaxe. v Části zab vající se

fenoménem Facebooku jsem ocenil formu, s jakorr autor 1aanem 
tématu Pojednavá' PostuPuje od

prostého zaéi*ktau ňirt,si* poznatkum.,';;rň;F tak pochopení d leŽitlich souvislostí i Čtena' rrl

kte í k tomuto te*"t""pri-iŇi poprvé. Pácíliev tornto smyslu vnímat jako ur&ty návod pro

e'"nar., kte í uvažuji o využitiFacebootr,r pro marketing,

Nejdíve je čtenáseznámen s tím, proč je tato sť drileŽitá ajak jí používají její uživatelé. Poté se

již autor lčnuje a..ir"u,:,rn jaklze acebook vyrržít pro marĚetiňg. raPitola 5 doPlňuje informace

o dalších dvou sociálních sítích. Akapitoňo put popizuje pravdÉpodobn v voj v této oblasti,

V kapitole 7 autor názorně popisuje nové technologie (,Tffi phone, smart TV) ukazující, na jakém

bodě technologického v voje se nyní 
"^";ár1;" 

Íyto'oir*iicí technologie umoŽňují P iPojení k

internetu prakticky kdekoŇ. Na tomto JJaime poisanem P Íkladu autor demonstruje' Že téma

šočiálnlcE-sítí búďě Ý budoucnti iertc "ice 
prito*", y kapitolet Še autor zabyvákofrTfovéÍzr m

tématem virtuálních světti, aby tak et"nai"'.""námil i s tímto někotik let fungujícím virtuálním

prost edírrr, do rceáoi"r*r*"rv *Ň;"*"ější_nadnarodní sPoleČnosti, Av kaPitole 9 je jako

áoprncni píedstaven átsot umisiění reklam do počítaěov ch her.

v doptnění tohoto typu informací vidím vel p ínos teto práce, autor tím nabizi Čtená i pochopit

trUUSj souvislosti " uoj, technologií a marketingu,

Také oceňuji, že autor svou práci doproviuinazornl mi p íklady ze španělského prost edí, a tak

čtenárjm umožňuje rozšíit si potrled o souvislosti ze zalvaniěi.

Práce s odbornou literaturou zahrnuje širok ,áběr 
Ťá."'+ 

a knih (27 článk a citaci z knih),

obsahující i zahranični (španělske 
" 
*si;ťeik iž, tituly a Články z nejv znamnějŠÍch Česk: ch

a wětoq ch odborn ,ch časopisťr z*fi:aliciónse danou tematikou (Lupa, M_Journal, ElS a další),

Lepšímu porozumění celé práce napomáhají jak četné obrivkY,taktaké mnohé P Íklady zpraxe'

Hodnocení: celá práce p ináší zajímav . pohled na mod9rní marketingové trendy a jejich tendence

do budoucnorti, iJ" *áát autoniv 
"rri:i,'"á].* 

o tuplélatiku. Diplomarrtje schoPen sPojit Široké

souvislosti do ucelené myšlenky, r*"róuťsrozumiteln ,m zp sobem čtená i p edkládá,

DP je psána lruttivovan; m jazykem. Autor prolqul.,".h9pnost práce s odbornou literafurou

(icizojazyčr"" _ň,šd. il#_;i;h"rtl "toJ"y*i 
obrázky, kteié napomahají porozuměttómatu,

Ztécllíod vod áóáe"iipp t obhajobě a hodnotímji známkou v borně,

otázka k obhajobě: Budete e tomuto tématu nadále věnovat i v budoucnosti? ?_fufrJ


