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Hodnocení práce: 
  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 1 1- 2 2- 3 4 

1.  Náročnost tématu x      

2.  Volba vhodné metodiky zpracování  x     

3.  Splnění cílů práce x      

4.  Odborný přínos (podíl) autora/rky  x     

         

5.  Logický postup řešení  x     

6.  Využití teoretických znalostí x      

7.  Návrh modelu řešení x      

8.  Sběr a předzpracování dat pro řešení  x       

9.  Výstižný souhrn práce  x     

10.  Průběžná citace použité literatury   x    

11.  Formální úprava textu x      

12.  Formální úprava grafická (obrázky, …) x      

         

13.  Celkové hodnocení práce x      

 

Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 

Cílem práce je definovat do jaké míry sociální sítě ovlivňují jejich uživatele v oblasti 
marketingu a podnikání. Daného cíle autorka měla dosáhnout pomocí odborné 

literatury, dotazníkového šetření a rozhovoru se zaměstnancem mediální agentury. 
Ta část práce, která se zabývá teoretickými poznatky je zpracována odpovídajícím 
způsobem a je vidět, že autorka se v této oblasti vyzná. 

Dotazníková část se skládá ze dvou částí a to dotazník pro jedince a dotazník 
orientovaný na podnikatele/marketéry. Dotazník pro jedince je zpracován dobře a má 

potřebné náležitosti. Zejména oceňuji samotné rozdělení respondentů podle 
jednotlivých kategorií. Dotazník orientovaný na podnikatele, je také vhodně 
zpracován. Jediná výtka směřuje k počtu respondentů; na druhou stranu je 

pochopitelné, že není jednoduché sehnat vyšší počet respondentů.  
Citace použité literatury je patrná v celé práci, avšak nikoliv adekvátním způsobem. 

Jako příklad bych uvedl kap. 4.3, odst. 1, kdy by odkaz na literaturu měl následovat 
ihned po uvedeném jménu („Kendall, T.“). Další výtka směřuje ke špatné čitelnosti 
některých převzatých obrázků (např. obr. 12).  

Cíl práce byl splněn a i přes uvedené výtky je práce kvalitně zpracovaná a je vidět, že 
autorka má dobré znalosti jak z teoretické, tak i z praktické oblasti. Výše uvedené 

výtky nemají vliv na kvalitu práce. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy 
 

práci doporučuji k obhajobě 
 

Hodnocení práce známkou:        Výborně 
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