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absolvované předměty:
Informační a komunikační technologie, Internetové technologie

Vyučující
Ing. Václav Lohr, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů o sociálních médiích a sociálních sítích a připravit studenta k jejich
efektivnímu využívání v oblasti informačních technologií s důrazem na řízení a marketing. Předmět vytváří
předpoklady pro účelné využívání sociálních médií a s nimi spojených technologií v návazných odborných
předmětech se zaměřením na podnikovou praxi. Předmět je určen především studentům ekonomickomanažerských oborů (Podnikání a administrativa, Provoz a ekonomika). Reaguje na stále se vyvíjející požadavky
na absolventy v oblasti moderních technologií a zaměřuje se na dynamickou oblast sociálních médií a sociálních
sítí v širším kontextu a napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Hlavní témata přednášek:













Sociální média
Teorie sociálních sítí, centralita, stupně odloučení
Bezpečnost a soukromí na internetu, etické a zákonné aspekty
Uživateli přidaná hodnota
Měření v sociálních sítích - technologie a přístupy
Analýza sociálních sítí
Marketing a reklama v sociálních sítích
Sdílení obsahu a multimédia
Mobilní služby, location based services a internet of things
Webové služby a sociální sítě
Podnikové (uzavřené) sociální sítě
Praktické příklady, zkušenosti odborníků z praxe
Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za týden

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studenti řeší individuální úkoly a semestrální skupinový projekt, který je zaměřen na komplexní situace podnikového
prostředí. Obhajoba projektu probíhá na cvičení. Na diskusi i hodnocení participují ostatní studenti. Využíván je LMS
Moodle, online konzultace se studenty a mezi nimi jsou umožněny pomocí web konferenčního systému Adobe Connect
(connect.czu.cz/kit).
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