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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
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
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Studentka se v předložené práci zabývá marketingovou komunikací vybraných fotbalových týmů. V první
kapitole je představen marketing na internetu a jeho mix. V následující kapitole jsou představena sociální
média, včetně jejich světových statistik. Jednotlivá sociální média jsou detailněji představena
v následující kapitole, u každého nechybí ani jeho využití v marketingu. Tato část tvoří "páteř" práce,
neboť na její základě autorka staví svou praktickou část. Celkově je rešeršní práce podařená.
Pro analýzu sociálních médií autorka zvolila dva nástroje, které by však měly být lépe představeny. Jedná
se o Socialbakers a Rival IQ. Tato analýza je součástí kapitoly 5, zhodnocení je pak součástí kapitoly 6.
V následující kapitole jsou navrhnuta jak specifická doporučení analyzované kluby, tak i obecná
doporučení pro komunikaci na sociálních médiích pro fotbalové kluby.
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Práce je psaná srozumitelně, autorka se však nevyvarovala neodbornému jazyku. Vyskytuje se
také řada gramatických nepřesností a hlavně v analytické části až příliš subjetivního hodnocení.
Domnívám se však, že pozitiva práce jasně převažují a proto hodnotím ještě jako výbornou.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
Představte nástroje, které jste vybrala pro Vaši analýzu. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Proč jste
vybrala právě tyto?
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