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Diplomová práce s názvem Návrh marketingové komunikační strategie firmy na Instagramu pro

firmu Miss Cake si klade za cíl optimalizovat komunikační strategii instagramového profilu.

Práce je logicky vystavěná, autorka srozumitelně popisuje problematiku velice srozumitelně.

Ačkoliv autorka čerpá i ze starších zdrojů, což u takto dynamického tématu může být

problematické, vybírá taková fakta, která platí i v současnosti.

V diplomové práci se objevují gramatické chyby. U výzkumných otázek chybí jedna zcela zásadní, a

sice jestli strategie ovlivní i růst firmy jako takové, na což autorka sama upozorňuje už v úvodu.

Otázkou pak ale následně je, jestli v tak krátkém časovém horizontu lze tento dopad

změřit.Především druhá a třetí kapitola, kde autorka popisuje různé druhy sociálních sítí, je

nesystematická. Sociální sítě nejsou seřazeny dle žádné logiky, čtenář se u každé sociální sítě dozví

jiný druh informací, takže nemůže porovnávat a vytvořit si celistvý obraz. I přes to ale autorka

nabízí poměrně přehledný exkurz do ostatních sociálních sítí. Mapování konkurence by si zasloužilo

větší pozornost, než jen soustředit se pouze na majitelkou identifikovanou konkurenci. Navrhovaná

strategie však celkově koresponduje s teoretickou částí.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2

tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885


