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Jméno diplomanta: Bc. Milan Brat

Název diplomové práce: Využití sociálních médií pro získání nových zákazníkú

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. otakar Ungerman, Ph.D.

Jméno oponenta diplomové práce: Ing. Lukáš Myslivec, BA (Hons)

oponent: - název firmyl Vodafon Czech Republic a.s.

- pracovní zaíazent finanční analytik

Vyjádření minimálně v
využití metod řešení a

rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska spInění jejich cílů'
návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou

stranu posudku).

otázky k obhajobě dipIomové práce:
1. Jaké byly výzkumné cíle Vašeho primárního výzkumu? Co měl výzkum především

zjistit?
2. V úvodu dotazníku máte několik identifikačních otázek. Lišily se odpovědi například

dle věku či dle velikosti bydIiště?
3. Z dipIomové práce vyplývá, že již byIy Vaše návrhy nové komunikační strategie na

sociálních sítích realizovány. Jsou již známi díIčí výsIedky této nové strategie?

Práci doporučuji k obhajobě. (*nehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Dobře
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I. Hodnocení zoracování tématu diolomantem:
Splněnícíle práce
Volba metod a ieiich aolikace

II. Hodnocení strukturv a obsahu práce:
Přehlednost a looická stavba (struktura

Aktuálnost a vhodnost použi

diplomanta zpracovat získané
Přiměřenost a srozumitelnost
Formulování vlastních názorů diplomantem
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúorava
Stvlistická úroveň práce

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

Datum: 20. L. 2O2O
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V Úrvodu diplolnové práce je jasně a srozutnitelně definován cíl: zrnapovat aktuá]ní komunikaci vybl-aného subjektu na
sociálních rriédiích a následně, na základě analýzy korr-runikačních nástrojů vybrané korrkurence a pt'ostřednictvím
realizace primárního výzkumu, navrhnout novou komunikační strategii (prostřednictvím sociálních médií).

V práci uvedené zdroje inÍbrmací, zvolené pro úspěšné zpracování diplomové práce, jsou televántní, ale v nedostatečné
míie. Zcela chybí odbor'ná literatura zabýva1íci výzkttmem. CoŽ se následně promítlo do realizovaného kvantitativního
výzl<r"rmu' V dotazníku nejsou správně sestaveny škály' Dotazník jako celek neobsahuje otázky. které vedou k naplnění
cíle diplolnové práce. Dotazník je spíše zaměřen na spokojenost se službami autoservisu než rra vvužití sociálních médií
pl'o získání nových zákazníků,

Samotný návrh komunikační strategie vycházi z analyÍické části jen částečně. Důvodem je pravděpodobně skutečnost,
žemáanalytl,cká část diplomové práce malý rozsah a není provedena do hloubky. TudíŽ neposkytuje potřebné výstupy
pro budoucí návrhy' Uvederrý návrh vychází spíše ze subjektivrrích zkušerrostí.

SiInou stránkou diplomové práce jsou pr-vrrí dvě kapitoly, ve kterých se diplomant věrruje problet.natice marketingové
komLrnil<ace a I<omr-rnikaci na sociáIních médiích.

l př'es výše zmíněné skutečnosti doporučuji diplomovou práci k obhajobě. Navrhuji práci klasitikovat stupněm dobře.
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