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Cíl práce: Cílem DP je analyzovat aktuální stav komunikace vybrané firmy na sociálních médiích a 

na základě vyhodnocení sekundárního výzkumu s vybranou konkurencí a primárního výzkumu mezi 

zákazníky navrhnout kampaň na nejpoužívanějších sociálních médiích. 
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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    

Hloubka provedené analýzy  x   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  x   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   

Formulování vlastních názorů diplomantem x    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   

Stylistická úroveň práce  x   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   x  

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1. Proč jste vybral právě tyto sociální média? Doporučil byste další SM v budoucnosti a 
proč? 
2. Jak lze hodnotit úspěšnost kampaní na jednotlivých Vámi navrhovaných SM? 
3. Mají Vámi navrhované kampaně virální ambice? Jak je možné dosáhnout virálního 
šíření kampaní v online prostředí obecně? 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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Diplomant zpracoval velice aktuální téma, kterým je využití sociálních médií pro 

získání nových zákazníků. Teoretická část prezentuje internetovou marketingovou 

komunikaci a využití sociálních sítí v marketingu. Teorií chybí více zdrojů a větší 

přehled o současných trendech. Naopak lze vyzdvihnout prezentaci praktických 

příkladů kampaní. Také je pozitivní uvedení aktuálních dat o využívaní SM 

v marketingu. DP v teorii má logickou posloupnost, která čtenáře komplexně seznámí 

s teoretickými východisky. Pro praktickou část si diplomant vybral společnost Jiří 

Šebera Pneuservis s.r.o. Přestože je to poměrně malá firma podařilo se diplomantovi 

navrhnout reálné řešení, které je realizovatelné v praxi. V analytické části diplomant 

provedl analýzu konkurence, která je vcelku vypovídající. Vyzdvihl bych provedení 

primárního výzkumu mezi zákazníky firmy. Výzkum by mohl být lépe statisticky 

zpracovaný, přesto výsledky byly uplatnitelné ve vlastním návrhu. V návrhu kampaní 

diplomant prokázal svoji znalost problematiky. Navržené kampaně jsou velice kvalitně 

zpracované, realizovatelné a věřím, že mohou být i úspěšné. Celkově diplomant 

prokázal, že nabyté znalosti dokáže realizovat v praxi. Diplomant je spíše praktik, 

proto některé formální náležitosti by mohli být lépe zpracované. Každopádně 

diplomant prokázal znalosti sestavování kampaní na SM a doporučuji jej k obhajobě se 

známkou velmi dobře. 


