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 Pečlivě a promyšleně zpracovaná diplomová práce se skládá z 8. kapitol včetně závěru. 

Základní pojmy a úvahy (sportovní a internetový marketing, metodika marketingového 

výzkumu, identifikace a popis výběrového souboru sportovní marketingové trendy na 

sociálních sítích aj.) jsou obsaženy v kapitolách 1.-4. 

 Vlastní příspěvek diplomanta tvoří kapitoly 5.-8., které obsahují řadu původních úvah. 

Nelze zcela souhlasit stvrzením str. 27, 4 řádek odspodu „…internetový marketing je účinnější 

než běžný marketing…pořád ještě televize představuje nejúčinnější prostředek pro marketing. 

 V diplomové práci jsem nenašel podstatné formální a obsahové nedostatky. Práce 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji vybranou část diplomové práce 

publikovat v odborném časopise. Závěr diplomové práce by měl být lépe strukturován. 

Připomínky: 

-Je vhodné používat akademický jazyk tedy ne „fotky“ ale fotografie (str.42.) 

-Při průzkumech nebyl použit reprezentativní vzorek. 

-Pro kvantifikativní vyjádření trendů v sociálních sítích je možné využít systém EXCEL a 

funkci „Forecast“ nebo „Spojnice trendu“. 



-Je vhodné analyzovat ekonomické trendy sociálních sítí pomocí elektronických zdrojů 

informací www.sec.gov, www.reuters.com, www.google.com/finance, 

www.finance.yahoo.com a dalších specializovaných webů. 

Otázky k obhajobě: 

 

1.Jaká je prognóza vývoje sociálních sítí ? 

 

2.Jaká je obrana proti nepravdivé informaci na sociální síti ? 

 

3.Je možné sociální síť žalovat nebo podat trestní oznámení v ČR? 

 

4. Analyzujte ekonomické parametry sociálních sítí pomocí elektronických zdrojů informací 

www.sec.gov, www.reuters.com, www.google.com/finance, www.finance.yahoo.com a dalších 

specializovaných webů. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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