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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) Na straně 30 uvádíte, že součástí přípravy marketingové kampaně byla volba správné cílové 

skupiny společnosti. Můžete upřesnit, jak tato volba probíhala a na základě jakých dat? 
2) Mohl byste shrnout přínosy digitálních médií pro propagaci společnosti Cycology? Jakým 

způsobem byla tato média používána před optimalizací strategie a jakým způsobem budou 
používána v budoucnosti? 
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Student se v bakalářské práci věnuje rozboru aktuální strategie využívání digitálních médií 

v marketingu společnosti Cycology a návrhu doporučení pro budoucí marketingové strategie. Na 

základě jím připravených a realizovaných kampaní vyhodnocuje úspěšnost jednotlivých příspěvků 

na sociálních sítích a úspěšnost offline akcí propagovaných touto formou. Student při hodnocení 

úspěšnosti zvažuje nejen demografická kritéria, jakými jsou věk či pohlaví, ale také technologická 

kritéria zahrnující typ zařízení, na němž byl příspěvek zobrazen. Přesto, že jsou v práci velmi 

podrobně rozepsány statistiky k jednotlivým příspěvkům zveřejněným na Facebooku, student 

opomíná tyto výstupy dále rozvést v podobě budoucích doporučení. Práci chybí hlubší analýza 

využívání digitálních médií v marketingové strategii firmy a zhodnocení jejich dopadů na zákaznické 

chování. Praktická část práce by zasloužila větší provázanost mezi jednotlivými popisovanými kroky 

a propracovanější návrh optimalizačních strategií.  


