
Abstrakt 

Diplomová práce Trendy prodeje reklamního prostoru na českém mediálním trhu se zaměřením 

na programatické obchodování se zabývá využitím automatizovaných, tzv. programatických 

metod obchodování s mediálním reklamním prostorem na českém trhu. Práce zkoumá, v jaké 

míře je tato metoda na českém mediálním trhu etablována a implementována a jaká je podoba 

českého programatického ekosystému. 

V první části práce je vymezen teoretický rámec problematiky programatického obchodování, 

zaměřený na vysvětlení principu fungování této metody. V kapitole je programatický obchod 

definován a ustanoven v rámci jednotlivých typů metod obchodování s mediálním reklamním 

prostorem. Dále jsou definovány role jednotlivých tržních subjektů v rámci programatického 

obchodování a také jsou v kapitole charakterizovány technologické platformy, které zajišťují 

funkčnost a chod automatizovaných obchodů. Nakonec jsou vymezeny jednotlivé typy 

transakčních metod programatického obchodování, jejichž praktické využití je zkoumáno dále 

v rámci výzkumné kapitoly.  

Práce obsahuje podrobnou kapitolu s popisem výzkumných metod, jež zahrnují datovou 

analýzu, kvalitativní průzkum a rešerši odborných knih a  oborových materiálů. 

V metodologické kapitole jsou blíže definovány zdroje tržních dat, sledované proměnné, 

sledované regiony a časové periody.  

V empirické části práce jsou nejprve popsány referenční trhy, a to německý a britský, 

se kterými je v rámci analýzy srovnáván trh český. Následuje analýza stavu programatického 

trhu v ČR. Všechny definované trhy jsou sledovány z hlediska těchto proměnných: velikost 

trhu s internetovou reklamou, velikost investic do display internetové reklamy, velikost 

programatického trhu a škála využití jednotlivých programatických transakčních metod. 

Získané poznatky tržní analýzy a komparace jsou shrnuty a propojeny s kvalitativním 

výzkumem a rešerší odborných materiálů, a to do formy SWOT analýzy, v níž jsou podrobně 

analyzovány klady a zápory programatického trhu v ČR, ale také vnější rizika a příležitosti, 

které ovlivňují aktuální stav programatického trhu a jeho budoucí rozvoj.  

V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny veškeré poznatky z jednotlivých částí práce. 

Součástí závěrečné kapitoly je také predikce budoucího vývoje programatického trhu a vliv 

rozvoje této obchodní metody na mediální scénu.  

 


