
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta/diplomantky: Kristina Holomková 

Název práce: Využití sociálních médií jako moderní nástroj marketingové komunikace surfového 

závodu pro handicapované osoby 

Cíl práce: Návrh na zlepšení obsahového plánu propagace surfových závodů Bali Adaptive Pro 

s využitím sociální sítě, konkrétně Instagramu. 
 

 

Celková náročnost práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Pravopis a stylistika 

 

Výborně 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Hodnocení práce: 
 
Diplomová práce na téma Využití sociálních médií jako moderní nástroj marketingové komunikace 

surfového závodu pro handicapované osoby odpovídá požadavkům pro psaní závěrečných prací.   

 

Teoretická část provádí kvalitní rešerši, která podrobně rozebírá problematiku marketingové 

komunikace. Autorka využívá řadu aktuálních zahraničních zdrojů. Velmi pozitivně hodnotím kapitoly 

3.5 – 3.9, jež podrobně popisují současné internetové marketingové nástroje v kontextu zkoumaného 

tématu. 

 

Metodická část se sepsána velmi podrobně. Metodický postup považuji za vhodně zvolený 

a opakovatelný. Správně je také ve schématu 3 zaznamenán plán hloubkového rozhovoru. V této části 

se objevuje jeden překlep, kdy autorka omylem zaměňuje kvalitativní výzkum za kvantitativní. Tuto 

chybu ovšem vnímám jako minoritní v kontextu celé práce. 

 

Analytická část je zpracována velmi podrobně a přehledně. Autorka přehledně rozebírá aktivitu na 

instagramovém účtu. Samotné rozhovory jsou vyhodnoceny v kapitolách 6.2 a 6.3. Text je srozumitelný, 

i přesto bych doporučil výsledky rozhovorů prezentovat v tabulkách či schématech pro lepší 

přehlednost.  

 

Syntetická část práce přináší podrobný obsahový plán pro budoucí období. Samotné návrhy 

korespondují s cíli stanovenými v kapitole 7.2. Návrhy jsou logické a graficky velice pěkně zpracované.  

 

Diskuze je sepsána správně, autorka se zde vrací ke zmíněné teorii a trefně komentuje sociální sítě. 

Tato část je tak velmi zdařilá. Jediným záporem může být formální chyba, kdy autorka v několika 

případech opomíjí uvést rok vydání publikace u některých autorů. 

 

 

Závěry práce jsem v pořádku. 

 

Zásadní nedostatky: nejsou. 

 

Připomínky: 
1. V elektronické verzi chybí přílohy, tedy přepisy rozhovorů. 

2. Autorka nemá v seznamu literatury jednotné zápisy; někde využívá celá jména, jinde iniciály; 

u internetových zdrojů někdy uvádí špičaté závorky, u jiných zápisů ne; v některých zápisech 

poté chybí tečky. 

 

Otázky k obhajobě: 
1. Který nástroj považujete za vhodnější pro využití v kontextu Vaší práce, IGTV či YouTube? 

Vysvětlete proč. 
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