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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Budování značky na sociálních sítích 
Jméno autora: Jakub Vích 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Kryštof Šulc 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je spíše průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Některé metody byly zvoleny správně. Nic méně vyvstává velká otázka, proč student zvolil na hodnocení investice 
v horizontu šesti měsíců dynamickou metodu a ne statickou. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Praktická část byla až poněkud předimenzována. Některá literatura, uvedená v praktický části, nekoresponduje 
s praktickou částí. V praktické části bych očekával lepší využití marketingových metod, které byly během studia probírány. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Studen má prakticky nulové znalosti o vhodnosti a správnosti zápisu finančních číslovek (mezi tisíci dává tečku, většina 
finančních číslovek nemám přiřazenou měnu, koruny zaokrouhluje na 4 desetinná místa atd.). Práce dále obsahuje velké 
množství překlepů a pravopisných chyb. Většina použitých obrázků má velmi špatné rozlišení, které je místy i nečitelné. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Citace jsou uvedeny korektně. Jen jejich výběr je příliš široký na takto úzké téma. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce působí dojmem, že jí student zpracovával na poslední chvíli. V textu je uvedeno velké množství hovorových 
výrazů, které sráží celkový akademický dojem ze závěrečné práce. V závěru práce student nepochopitelně použil 
dynamickou metodu hodnocení investic místo toho, aby využil některou ze statických metod, jelikož sledované 
období trvání investice je 6 měsíců. Přes všechna úskalí, které práce obsahuje, doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak velký potenciál má segment, ve kterém se autor pohybuje? 
2) Plánuje autor rozšířit své působení i na další zahraniční trhy, tedy začít nahrávat videa i v anglickém nebo 

jiném světovém jazyce? 
3) Plánuje autor proniknout i do dalších segmentů (ze čtyř v práci uvedených), tak aby jeho podíl 

sledovanosti v nových segmentech nebyl zanedbatelný? 
4) Plánuje autor oslovovat i jiné věkové kategorie odběratelů, třeba 30+? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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