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A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství
1
: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:
2
     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
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Předložená bakalářská práce se zabývá sociální sítí YouTube. V první části je vysvětlen pojem 

marketing a související aktivity. Stěžejní je kapitola Sociální média a marketing. V ní jsou ovšem 

některá klíčová tvrzení nedostatečně podložená zdroji. Poměrně málo prostoru je věnováno sociální 

síti Facebook.  V kontextu cílů práce je ovšem o to více představena sociální síť YouTube. V 

teoretické části mohlo být využito širší spektrum zdrojů. V praktické části je za pomoci značného 

množství dat analyzován vybraný profil na vybraných sociálních médiích. Statistiky jsou zajímavé a 

přínosné. Zajímavý je například pohled na čas, ve kterých jsou fanoušci na daných sítích nejaktivnější. 

Následně jsou vypracovány závěry a doporučení založené na těchto statistikách, které jsou využitelné a 

v praxi přínosné. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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