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Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout marketingovou strategii pro sociální síť 
AskYou. V první části se věnuje teoretickým poznatkům marketingu, které poté aplikuje 
v druhé, praktické části. Součástí práce je i průzkum, který se zaobírá povědomostí o 
sociální síti AskYou a její pozicí na současném trhu. V závěru následuje shrnutí pozitiv a 
negativ AskYou i doporučení do budoucna. Práce je poměrně rozsáhlá, nicméně svědčí 
o autorčině pečlivosti v teoretické části i o její znalosti a zaujetí pro problematiku v části 
praktické. 

Autorka umí používat metody odborné práce i analýzu dat. V závěru formuluje vlastní 
názory podložené předcházejícími zkušenostmi i vlastním výzkumem. 

Studentka si téma vybrala na základě vlastního zájmu o danou problematiku a na práci 
je sympatické zřetelné osobní zaujetí; práce jde do hloubky a vede k uceleným závěrům.  

Z hlediska citační úrovně práce neporušuje etiku a odpovídá standardu, citace jsou 
v souladu s  normou. Zadání odpovídá i volba zdrojů použité literatury. 

Metody práce považuji za přiměřené a adekvátní ve vztahu k tématu. I z formálního 
hlediska má práce odpovídající úroveň, text vhodně doprovázejí tabulky, grafy, obrázky 
a přílohy. Obsah je podrobně a přehledně členěn a jasně formulován a odpovídá stejně 
výstižnému a logicky členěnému doprovodnému textu. Práce je na dobré úrovni i po 
formulační stránce.  

Studentka svou prací prokázala, že je schopna se orientovat v dostupných informacích a 
zpracovat odborný text s vlastním přínosem, čímž dokázala splnit nároky, které na ni 
studium klade. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji bakalářskou práci 
k obhajobě a hodnotím ji výborně. 

 

Otázka k případné diskusi u obhajoby: Představte si, že máte možnost investovat a 
stát se akcionářkou (podílnicí) tohoto projektu. Půjdete do toho? Uveďte argumenty proč 
ano nebo proč ne. 

 

V Praze dne         9/8/2012                                   Ing. Radka Johnová. Ph.D.  

 

 


