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Facebook

BP max

Definice problému 20 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 3 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 3 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Metodika práce 17 24

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 5 7

Metodika analýzy dat 4 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 4

Výsledky řešení 15 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 5 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 2 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 18 20

Stylistika 4 4

Gramatika 4 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 4

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 3 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 4

Pracovní disciplína 7 10

Práce na BP během ZS (konzultace) 5 5

Práce na BP během LS (konzultace) 2 5

                                                                                Bodové  hodnocení 77 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

 V Ostravě 28. 5. 2016                                                       Ing. Pavlína Pawlasová

Autorka řeší v práci aktuální a praktické téma. Cíl práce je definován jasně a srozumitelně. Pro

tvorbu teoretické části práce autorka využila aktuální českou i zahraniční literaturu. V

charakteristice práce se autorka mohla více věnovat marketingu na sociálních médiích jednotlivých

vysokých škol, namísto často pouze teoretických popisů prvků mezoprostředí a marketingu vysoké

školy. 

Zvolenou metodu výzkumu považuji za vhodnou. V popisu metodiky práce autorka mohla být

přesnější a uvést, jaké informace ze sekundárních dat FB bude sledovat a analyzovat. Z dostupných

dat na statistikách FB stránky autorka využila všechny, což považuji za pečlivé. 

Autorka mohla výsledky více diskutovat a činit závěry z nich plynoucí. Často se jedná jen o statický

popis dat, nikoliv o rozšířenou analýzu. Autorka mohla využít statistické metody pro určení závilostí,

jelikož se v mnoha případech nabízejí. Při stanovování doporučení autorka vycházela ze zjištění v

analytické části, avšak sama nenabízí řešení, pouze shrnuje zjištěné výsledky. 

Práce neobsahuje vážnější gramatické či stylistické nedostatky, je přehledná a čitelná, avšak pro

lepší čitelnost a orientaci mohly být původní grafy z Facebooku předělány do zajímavější podoby.  


