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Zadání bakalářské práce lze hodnotit jako průměrně náročné. Samotný cíl práce je uveden v oficiálnÍm listu Zadání
bakalářské práce, ale autor BP ho bohužel nĺkde v úvodu neuvádí, neupřesňuje ani dále nespecifikuje. Ktomu dochází až

v samotném závěru práce, kde uvádí: ,,Pro tuto prócĺ jsem si stanovil dva cíle. Prvnĺ se týkal analýzy jednotlivých socióIních

sĺtĺch, a předevšĺm využitĺ jejich morketingového potenciólu' Druhým cĺlem bylo ukózot marketĺngovou komunikaci na
sociólnĺch sĺtĺch no firmě v proxi, zanalyzovat jejĺ styl komunikace a společně s majitelem vymyslet novou marketingovou
strotegii, kterou bychom tok podpořili sĺlu znočky a zvedlĺ jejĺ prodeje"'V oficiálním listu Zadání BP je cíl práce stanoven takto:

prumerne narocne
Hod noce n ĺ ná ročn osti zo d ó nĺzóvěrečné próce.

,,, N né stanovení cíle

Zadání

komunikace zacĺlené no budovónĺ e orientaci v textu.

Splnění zadání splněno s většími výhradami
Posudte, zda předloženó zóvěrečnó próce splňuje zqdání. V komentóři přĺpodně uvedte body zadónĺ, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oprotĺ zodónĺ rozšĺřeno. Nebylo-Ii zodání zcelo splněno, pokuste se posoudit zóvožnost, dopady o

Hodnocení splnění zadání práce je ovlivněno výše uvedeným faktem, že autor BP neuvádí a nerozvádí v úvodu práce svůj

cíl. V Závěru práce autor deklaruje, že: ,,První (pozn. oponenta - cíl) se týkal analýzy jednotlivých sociálních sítích, a
především využĺtí jejich marketingového potenciálu." Naplnění tohoto cíle, zejména pak jeho druhé části, je velmi
diskutabilní. Autor nedefĺnoval pojem ,,marketingový potenciál"), co tím myslí, nenízřejmé), neprovedl ani analýzu

sociálních sítí, ale pouze jejĺch deskripci. Uváděné informace se na mnoha místech v práci opakují. Druhý cíl (viz oddíl výše)

by bylo možné hodnotĺt za naplněný, avšak na základě subjektivního hodnocení. Autor neprokázal schopnost zvolit
e užít.s vzhledem k cíli a následně

Zvolený postup řešení částečně vhodný
Posuďte, zdo student zvolil správný postup nebo metody řešenĺ.

stejně tak, jak autor neuvedl na začátku práce svůj cíl, tak ani nikde neuvedl metodiku, tedy postup řešení. Vztah mezi

správně zvolenými metodami, které by měly potenciál vést k naplnění cíle, nelze tak explicitně hodnotit. Z praktické části
práce lze usuzovat, že nejčastěji použitou metodou je metoda deskripce. Autor BP uvádí, že: "... Pro onolýzu budovónĺ
znočky je dobrým prvním krokem zqčĺt se SW)T analýzou, která pomůže zmapovot všechny faktory," a dále,Źe ,,SW9T je
jednoduchó o oblíbenó metodo,..'". Jedinou pravdou je, že SWOT analýzaje oblíbenou metodou (zejména u studentů).
Bohužel autor BP tuto metodu podcenil, nevypracoval ji vůbec správně a je otázkou, na základě čeho vznikla. SWOT
analýzaje tzv. svodnou nebolĺ syntetizující metodou a předcházíjí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Autor dále nějaké

analýzy velmi stručně uvádí (Poziční mapa a analýza 4C), ale není jasné, na základě jakých dat a informací byly tyto analýzy

provedeny a jejich výstupy se nepromítají do předchozísWoT analýzy. Dalším nepodloženým tvrzením je, že: ,,firma
disponuje unĺkátními webovými stránkami, které oproti konkurenci.'.". Já studentovi ráda věřím, ale proč si nestanovil
ukazatele a neudělal komparacĺ nejvýznamnějších konkurentů, respektive jejich webových stránek? Jednoduchá a

přehledná tabulka...bohužel chybí. Analýza využívánísociálních sítí sledovanou firmou (obklady Vilímek) je velmi stručná a
povrchní. Kapĺtola ýstupy z Google Analytics spíše popisuje, jak tato sluŽba funguje, než jaké zjištění autor udělal na

konkrétní sledované firmě. obrázek je nečitelný, tudíž si čtenář ani sám nemůže udělat obrázek o návštěvnosti webových
stránek sledované fi
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lll. crľovÉ HooĺlocrľĹ oľÁzxv r osHłosĚ, NÁvRľl KtAslFlKAcE

Shrňte ospekty zóvěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocenĺ. Uvedte přĺpadné otázky, které by

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Předložená závěrečná práce se věnuje aktuálními tématu. občas se stává, že dlouhodobá subjektivníznalost
zkoumaného objektu (rodinné firmy) je spíše na škodu, a to se bohužel stalo i v předložené práci. Práce je

zajímavá, avšak namísto skutečné analýzy autor shromáždil své subjektivní domněnky postavené právě na

dlouholeté znalosti firmy.Z praktické části práce, která by měla být analytická, se tak stala část víceméně popisná

Návrhová část práce je málo adresná a rozpracovaná. Návrh nelze považovat za marketingový plán.

odborná úroveň D'uspokojivě
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využitĺ znolostĺ získaných studiem a z odborné literatury, využitĺ podkladil o

dot zĺskoných z
Předložená bakalářská práce je prací z velké části popisnou' Text vznikal na základě osobních zkušenostíautora častěji, než

na základě objektivní analýzy. Pokud jsou v práci použity nějaké metody, pak velmi vágně. Autor bakalářské práce se

vyjadřuje spíše lĺdově neŽ odborně (jako příklad lze uvést následujÍcí větu: ,,Naším cílem bude pro začátek nahnat na

lnstagramovou stránku co nejvíce nových followers pro které je náš obor zajímavý.".). Jeho návrhy obsažené v Návrhové
části jsou málo rozpracované bez stanovení rozpočtu, odpovědnosti a nastavených indĺkátorů k měření efektivity

aktivit. Ka itola Evaluace tuto část nenah raz

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posudte spróvnost používóní formólnĺch zópisů obsažených v próci. Posudte typogrofickou a jazykovou strónku'

Bakalářská práce je dělena do požadovaných celků, jednotlivé celky jsou děleny do podkapitol zbytečně často. V textu se

wskytují hrubé pravopisné chyby (zejména shoda přísudku s podnětem a chybějící interpunkce). Autor používá zkrácená
slova ,,soc. sítě" a to dokonce v názvu kapitol (kapitola 2.1)l Vyjadřovací a stylistická schopnost studenta je na průměrné

úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě
Vyjódřete se k qktivitě studento při zĺskóvónĺ a využĺvánĺ studijnĺch materĺólil k řešenĺ zóvěrečné práce. Chorakterizujte
výběr pramenů. Posud'te, zda student využil všechny relevantnĺ zdroje' ověřte, zda jsou všechny převzoté prvky řádně
odlĺšeny od vlqstnĺch výsledků a úvah, zda nedošlo k porušenĺ cĺtačnĺ etiky a zdo jsou bibliogrofické citoce úplné a v souladu

Teoretická část práce je velmi obsáhlá a mnoho informací se v ní překrývá a opakuje na různých místech. Velmi často není
zřejmé, zda autor uvádí v teoretické části práce své znalosti, myšlenky nebo domněnky, protože zejména v kapitole, kde se

věnuje sociálním sítím, téměř necituje žádné zdroje. Při citaci oficiálních zdrojů se místy vyskytují drobné chyby, stejně
jako v seznamu literatury, nicméně lze to přikládat spíše nepozornosti než úmyslu. V teoretické části kapitol 2 a 3 by se

dalo očekávat, že autor BP zvolí aktuálnější zdroje, a to vzhledem ke zkoumanému tématu. Přeci jen marketing na

sociálních sítích a budováníznačky je velmi dynamická problematĺka, která se rychle vyvíjí, a tak zdroje staršího data
vzbuzují otázku, zda se jedná stále o aktuální informace' U stejných kapitol pak dochází k rozdrobení tématu do mnoha

menších celků, coŽ se odráží v celkovém dojmu teoretické části práce. Tedy, že se jedná o velmi velké množství povrchních

informací namísto cíleného teoretického základu zkou roblemati

s citqčními o normdmt.

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavnĺch výsledků závěrečné práce, nopř. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovnĺ q

VloŽte komentář n nné hodnocen
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Autor nepoužívá odbornýjazyk, práce obsahuje řadu gramatických chyb a u některých částí práce neníjasné, zda

se jedná o vlastní text autora, nebo text zapomněl citovat ze správného zdroje.

Celé práci by prospěla Větší hloubka teorie i analýzy, vyšší míra systematičnosti postupu a větší míra objektivity a

nadhledu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě

Datum: 27.5.2O2O /a'ą
a

Podpis:
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