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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor práce se věnoval tématu – využití sociálních sítí v marketingu vybraného odvětví. 

Teoretická část práce se věnuje základní charakteristice a specifikům sociálních sítí, 

možnostem jejich využití v marketingu. Praktická část analyzuje vybrané konkurenty a 

popisuje celkovou situaci ve zvoleném odvětví. Následně je velmi podrobně popsáno 

využívání sociálních sítí konkurenty. Situace na území ČR je porovnávána se situací 

v zahraničí, což rozšiřuje celkový pohled na analyzovanou problematiku.  

Autor práce následně vychází z předchozích zjištění a doporučuje vhodná opatření pro tři 

vybrané společnosti zkoumaného odvětví. 

 



Otázky: 

1. Musí úspěch na sociálních sítích nutně zajistit i vysoký zájem zákazníků a jejich 

loajalitu? Je nějaká úměra mezi těmito vztahy? 

2. Jakým způsobem se vzájemně doplňuje využití sociálních sítí s dalšími nástroji 

komunikačního mixu? 

3. Má autor zpětnou vazbu na svoji práci od odborníků ze zkoumaného odvětví? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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