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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Závěrečná práce ze výrazně neodchyluje od tezí.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce je podložena relevantní literaturou, na které je mapován vývoj on-line reklamy a programatického nákpu 

reklamy a doplněna konkrétními příklady. V praktické části je vidět logická návaznost na teoretickou část. 

Zvolenou metodu lze považovat za vhodnou vzhledem k povaze práce.  

Práce, zejména svojí praktickou částí, významně přispívá k rozvoji oboru 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 



3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomová práce je rozdělena do dvou ucelených částí složených z několika kapitol. První kapitola pojednává o 

vývoji médií na americkém trhu a autor tím směřuje k myšlence, že převážná část mediálního světa se odehrává 

v on-line prostředí a je živnou půdou pro reklamu. Bohužel je zde kladen velmi nízký akcent na vysvětlení tohoto 

propojení, což může vytvářet dojem, že první kapitola je vytržena od tématu. Druhá kapitola pak přibližuje vývoj 

programatické reklamy.  

Třetí kapitola se věnuje nákupu on-line reklamy a autor se zaměřuje i na české prostředí. Následující kapitola se 

věnuje trendům  programatického nákupu a v jednotlivých podkapitolách je možné opět sledovat návaznost na 

média (například nativní reklama aj). Zcela namístě je i pátá kapitola věnující se etice této problematiky a šestá 

kapitola se zaměřuje na mediální kritiku online reklamy, což je zásadní pro práci s online reklamou. 

Druhá část se týká praktického zpracování, kde je představena vybraná metoda, taktéž organizace, na níž je 

programatická reklama testovaná (Česká spořitelna) a poté jsou představeny výsledky testování, verifikace  

stanovených hypotéz a autorovi komentáře k výsledkům.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor si vybral velmi zajímavé a aktuální téma práce, které dokázal velmi dobře představit a zasadit do 

teoretických východisek. Pro testování zvoleného tématu - programatické reklamy, si zvolil expetimentální 

výzkum na příkladech kampaní ČS, a.s. Za tímto účelem měl stanoveny 4 hypotézy, které byly potvrzené.  

Autor v práci prokázal analytické myšlení a schopnost zabývat se aktuálními trendy. Je zde také patrná návaznost 

na média, do kterých programatická reklama bezesporu patří, nicméně tato návaznost zde mohla být více 

vysvětlena a zdůrazněna.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Existují nějaké další metody, vyjma zmíněných Ad Verification softwarů, které by mohly být účinné 

v boji proti reklamním podvodům? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


