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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

V předložené práci studentka hodnotí marketingovou komunikaci vybraných sportovních značek na 

sociální síti Facebook. Teoretická rešerše je na velmi dobré úrovni, autorka správně kompiluje a komparuje 

literaturu. Této části nelze vytknout nic ani po formální stránce; snad jen místy se vyskytují nepřesné 

formulace a neodborný jazyk. Výzkumná část práce je představena v kapitole 3. V této části je potřeba 

ocenit velmi dobrou práci se zdroji a velmi dobře popsanou metodiku šetření. Vlastní šetření je obsahem 

kapitoly 4. To je provedeno velmi kvalitně a je jen škoda, že autorka nemohla dokončit svůj původní 

výzkumný záměr. Oceňují též použití statistických metod. Veškeré výsledky jsou velmi přehledně 

interpretovány a doprovozeny grafickými materiály. V závěru šetření jsou zmíněny i jeho limitace a 

výsledky diplomantka diskutuje v závěrečné podkapitole 4.3.6. 

Celkově je práce "výborná" a přes opravdu dílčí nepřesnosti ji i tak hodnotím. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Co všechno by pro zkoumané firmy znamenalo "zvýšení zákaznického servisu"? Jaké aktivity a náklady 

by se s tím podle Vás pojily? 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne             Podpis hodnotitele  


