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Bakalářská práce „Sociální sítě ve firemním prostředí“ se zabývá tématikou sociálních sítí 
(Social Business) ve firmách. Autor v úvodu práce definuje pojem sociální sítě a Social 
Business a podává stručnou historii sociálních sítí s důrazem na vnitrofiremní užití, zejména 
jako vývojový stupeň a doplněk intranetových portálů. V další části srovnává jednotlivá 
softwarová řešení a všímá si přínosů i rizik sociálních sítí a jejich využívání ve firmách a 
popisuje způsob analýzy sociální sítě. V závěru seznamuje s posledními trendy, výhledem do 
budoucna a na základě vlastního výzkumu a analýzy jeho výsledků podává obraz využívání 
sociálních sítí a Social Business konceptu ve firmách různé velikosti a zaměření. 

Cílem této práce bylo zmapování způsobu využívání sociálních sítí ve firemním prostředí; 
zhodnocení přínosů, ale i rizik, které tyto sociální sítě přinášejí, včetně analýzy současného 
stavu a výhledu do budoucna. Práce je doplněna o výsledky průzkumu mezi českými IT a 

marketing manažery. Autor všechny stanovené cíle splnil. 

Student vychází ze své dlouholeté zkušenosti s firemními intranety a to již od jejich 
prvopočátků v první polovině 90. let. Působil ve velkých korporacích v bankovním a 
telekomunikačním sektoru, kde se zabýval nejen technickým projektováním a správou 
intranetových portálů, ale též připravoval a realizoval strategie pro zlepšení interní 
komunikace ve firmě, takže problematiku sociálních sítí vnímá komplexně ze všech úhlů 
pohledu. Tato praktická zkušenost se výrazně pozitivně odráží na celé práci. 

Autor řeší zadání komplexním způsobem, včetně odkazů na historický vývoj, zařazení do 
kontextu současné situace a výhledů do budoucnosti. Student splnil zadání své práce, je 
zřejmé, že pracoval samostatně, má stále na paměti všechny zainteresované subjekty, 
firmu, obchodní partnery, zákazníka, spolupracovníky. Autor ve své práci logickým 
způsobem řadí problémy ve věcném i časovém sledu a vyváženým způsobem prezentuje 
teorii na analyzované studii. Velkou předností práce je její aktuálnost, která odpovídá 
současnému stavu problematiky, a především využitelnost v praxi. 

I z formálního hlediska má práce odpovídající úroveň, text vhodně doprovázejí grafy, obsah 
je přehledně členěn a jasně formulován a odpovídá stejně výstižnému a logicky členěnému 
doprovodnému textu. Metody práce považuji za přiměřené a adekvátní ve vztahu k tématu. 
Práce je na dobré úrovni i po formulační stránce. Z hlediska citační úrovně práce neporušuje 
etiku a odpovídá standardu, citace jsou v souladu s normou. Práce vychází z teorie 
přiměřeným způsobem, odpovídajícím zadání, oceňuji snahu o vlastní názor a postupy. 
Zadání odpovídá i volba zdrojů použité literatury, přičemž množství zdrojů výrazně přesahuje 
požadavky na bakalářskou práci. 

Zvláště bych ocenila pokus o vlastní přínos v části týkající se výzkumu. S tím souvisí i moje 

doplňující otázky. Zaujal mě nepoměr mezi počtem oslovených a počtem respondentů. Byli 
potenciální respondenti nějak motivováni? Jaké kroky a nástroje byste mohl použít, aby se 
počet resp. poměr aktivních respondentů zvýšil? Je možné na základě získaného vzorku 
výsledky zobecnit? 

Student svou prací dokázal splnit nároky, které na něho škola klade. Na práci je sympatické 
zřetelné osobní zaujetí pro řešení problému, svým tvůrčím přístupem pak směřuje 

k závěrům, které jsou zajímavé a praktické. Vzhledem k výše uvedenému jednoznačně 

doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji výborně. 
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