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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 autora/rky   x    
         

5.  Logický postup řešení  x     
6.  Využití teoretických znalostí x      
7.  Návrh řešení   x    
8.  Sběr dat, materiálu pro řešení   x     
9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl.   x    
10.  Průběžná citace použité literatury x      

11.  Formální úprava textu  x     
12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)       

         

13.  Celkové hodnocení práce  x     
 
 
 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 
Předložená práce je zaměřena na velmi populární a prudce se rozvíjející oblast 
internetu - na sociální sítě. Cílem práce bylo hledat a popsat možnosti využití této 
popularity a rozvoje počítačových sítí ve veřejné správě. A to především 
s přihlédnutím k využití nových trendů v marketingu, který je stále veřejnou správou 
dosti opomíjen. Autorka se měla inspirovat ve zkušenostech v zahraničí, posoudit jak 
se sociální sítě v marketingu využívají a hledat příklady a možnosti využití sociálních 
sítí v prostředí naší veřejné správy. 
Práce je rozdělena do tří částí, které tematicky korespondují se zadáním. V první části 
je popsán vývoj a současnost sociálních sítí a nastíněny principy jejich fungování. 
V další části se zaměřuje na sociální sítě v kontextu marketingu. V kapitole 4 pak 
shrnuje příklady využití sociálních sítí ve veřejné správě v zahraničí a následně se 
soustředí na Českou republiku. 
Práce je stylisticky i formálně v pořádku a obsahově odpovídá zadání. Bylo také 
využito dostatečné množství odborné literatury, která je v textu citována. 
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Cíle práce byly dosaženy. 
 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:        Výborně minus 
 
 
 
 
V Pardubicích, dne 23.5.2014   Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 


