
KARLOVA  UNIVERZITA  V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce     Posudek oponenta  X 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno:  Vítková Olga 
Název práce: Nová média a internetový marketing na příkladu sociálních sítí 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Mgr. Pavel Čurda 

Pracoviště: doktorand IKSZ, FSV UK 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce X     
1.2 Technika práce X     
1.3 Struktura práce X     
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Cíl, technika i struktura práce odpovídají tezím. Autorka si jen mohla stanovit ambicióznější výzkumná témata. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
  
Tleskám….. Autorka si zvolila zajímavou a ne zrovna jednoduchou oblast. Sociální sítě se rozvíjejí živelně- co 
platilo včera již dnes neplatí. Je vidět, že je autorka na Facebooku jako ryba ve vodě. V úvodu autorka zajímavě 
popisuje „co je na nových médiích“ nového. Přitom je nijak neglorifikuje a uvědomuje si, že stará média tu stále 
v určité formě zůstanou. Zajímavé jsou zejména kapitoly, ve kterých se originálním způsobem opírá o knihu H. 
Jenkinse-Convergence culture: Where Old and New Media Collide. V pasáži věnované internetovému 
marketingu slušně popsala základní způsoby, jak se dá internet monetizovat. Počíná si přitom stejně zkušeně jako 
student ekonomického směru. U sociálních sítí malinko váhá. Ale není divu. Facebook láká mnoho marketérů a 
žádný z nich ještě neobjevil zázračný prostředek, jak na sociálních sítích vydělat. Jedno je ale jasné – klíčem 
k úspěchu je sdílení, virální marketing. Proto se autorka soustředila na úspěšné využití Facebooku značkou 
Kofola. Případová studie Kofola tvoří závěrečnou část práce. Autorka živě popisuje celou historii Kofoly, 
plagiátu americké Coca-Coly. Její závěr je jasný – jestliže chce firma využívat sociální sítě, musí pojmout tento 
marketingový nástroj jako součást širší marketingové strategie. Komunita se kolem značek neutváří sama, 
nezastupitelnou roli hrají emoce a zábava. Domněnka mnohým, že Facebook je levný marketingový nástroj je 



mylná. Facebook vyžaduje systematickou a konstantní práci ze strany marketérů. Je škoda, že se autorka omezila 
jen na studii Kofoly a že se nepokusila o odhad toho, kam sociální sítě míří. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Autorka má v textu pár gramatických chyb. Pěkný graf na konci, ale nečitelný – v českém prostředí má Facebook 
hlavní váhu, jiné sociální sítě mají marginální roli. Jinak bez komentáře….Pěkné. Pěkné. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Celkově hodnotím práci Olgy Vítkové jako zdařilou a doporučuji známku výborně až velmi dobře v závislosti na 
průběhu obhajoby. Velmi dobře zvolená případová studie. Škoda jen, že se nepokusila o nějakou vizi práce firem 
se sociálními sítěmi. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Může být podle Vás účinná PPC reklama na Facebooku? 
5.2 Co si myslíte o projektu Zoot.cz? 
5.3 Máte nějaké příklady toho, kdy se kampaň na Facebooku nepovedla? Proč? 
5.4 Vymyslete jeden jednoduchý komerční projekt kde použijete Facebook. 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře X –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: …14/6/2010                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


