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Předkládaná rigorózní práce je věnována tématu působení značky v prostředí sociálních 
médií. Práce přímo navazuje na diplomovou práci Mgr. M. Jindy: Budování a řízení 
značky v prostředí sociálních médií. Tato diplomová práce byla obhájena na ÚISK dne 
21.9.2011 a výsledek obhajoby byl hodnocen stupněm výborně. Již při obhajobě 
diplomové práce byla zmíněna možnost rozšíření a dopracování DP na práci rigorózní.

Oproti diplomové práci je předkládaná rigorózní práce rozšířena, a to zejména 
v teoretické části práce, kde byly dopracovány následující kapitoly:

 Identita spotřebitele a identita značky (str.22 – 24)
 Google + (str. 43) 
 Recenzní služby (str. 47-48) 
 Marketingové nástroje v prostředí sociálních médií (str. 62 – 76)

o 3 typy reklamy: display, ppc, sociální (šuškanda, recenze, doporučení, 
virální marketing)

o Ostatní nástroje
o Nekalé působení značky – guerila marketing

K rozšíření původní práce došlo i v prakticky orientované části práce, a to v kapitole 
Situace operátorů po půl roce (str. 125-127). 
V návaznosti na výše uvedené změny je podstatně rozšířen i podpůrný aparát práce 
(zejm. množství použité literatury).

Na rigorózní práci vysoce hodnotím:
- vysokou aktuálnost zvoleného tématu. S rostoucí oblibou a významem sociálních 

médií se tato oblast dostává do středu zájmu nejen komerčního sektoru, ale i 
akademického výzkumu, který se snaží pojmenovat základní principy fungování 
značky v tomto prostředí. Výsledky výzkumu jsou zpětně velice zajímavé pro  
další využití v komerční praxi. Předkládaná práce bezesporu přispívá k lepšímu 
porozumění principů budování a působení značky v prostředí sociálních médií.

- komplexní rozbor teoretického rámce, který byl pro účely rigorózního řízení 
rozšířen (viz výše) a kde předkladatel prokazuje vysokou znalost dostupných 
teoretických poznatků a zároveň dokazuje schopnost tyto poznatky zpracovávat, 
analyzovat, začleňovat od souvislostí, případně samostatně, kriticky hodnotit.

- samotný výzkum, který autor realizoval v prostředí českých mobilních operátorů 
a který je v rámci České republiky velice ojedinělý. Výstupy umožňují zajímavý 
náhled na současný stav využívání sociálních médií v jednom z nejdynamičtěji se 
rozvíjejících odvětví. Rozsah získaných informací i jejich zpracování, včetně 



grafických vyjádření, vytváří zajímavý informační zdroj jak pro ostatní studenty 
našeho oboru, tak pro případné zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. 

Práce je doplněna obsáhlým seznamem literatury a řadou grafických vyobrazení. 

V souladu s tímto hodnocením navrhuji uznat předloženou práci Mgr. Martina Jindry 
jako práci rigorózní a doporučuji ji za podkladovou práci pro udělení titulu PhDr.

V Praze 29. března 2012

PhDr. Helena Lipková, Ph.D.




