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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) 
Autor strukturu práce mění drobně, nijak ji nevysvětluje, ale změny považuji za relativně vhodné, ale 
například bych uvítala vysvětlení, proč dostal takový prostor vývoj médií v USA (včetně tisku). V tomto 
kontextu bych uvítala vysvětlení pojítka s vývojem v USA a případně propojení s popisem českého prostředí.    
 
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 C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Autor nabízí v teoretické části velmi zajímavý a ucelený přehled dané problematiky, který považuji za 
přínosný.  Samotná výzkumná část je ale pro čtenáře, který se s prací setkává poprvé zmatečná, orientace v ní 
je obtížná a některé kroky v ní, by si zasloužily vysvětlení. Místy je těžké rozlišit, co autor určuje konstatuje 
jako fakt (pak není často jasné, odkud tato fakta čerpá) a co je např. výsledkem jeho vlastní analýzy. Autor při 
popisu strategie roku 2016 a 2017 např. uvádí různé informace (počty impresí aj), ale i zhodnocení dané 
strategie s popisem toho, k čemu během ní docházelo např. "Cílení kampaní se vzájemně překrývalo a 
docházelo k neefektivnímu výdeji několika reklam současně vůči jednomu uživateli. Kampaně mezi sebou 
nebyly prioritizovány a nebyly zohledněny akce uživatele, …" (s. 51). Čtenáři není jasné, jakým způsobem se 
k těmto výsledkům autor dopátral. Jde již o součást analýzy či se jedná o konstatování faktů, které např. získal 
díky vlastní zkušenosti, protože byl např. v dané společnosti zaměstnán a nebo s odborníky, kteří kampaň 
realizovali hovořil? Autor chtěl porovnávat minulý stav (2016) a současný stav (2017), ale pak v textu jako 
minulý stav označuje (1. 3. 2017 - 31. 5. 2017) a současný stav (1. 6. 2017 -31. 10. 2017). V kap. 7. 3. 1. 
"Výsledky experimentu" autor prezentuje grafy, kde porovnává různá období roku 2017, nikoli srovnání 
období 2016 a 2017, která měla být komparována (jak uvedl na počátku výzkumu). Není vysvětleno proč se 
někdy soustředí jen na dílčí období roku 2017. Závěr kapitoly pak končí srovnáním podílu impresí v letech 
2016 a 2017, bez vysvětlení. V praktické části jsem nenašla vysvětlení, s pomocí jakého nástroje autor 



analyzuje výsledky kampaní v roce 2016 a 2017, ani to na základě jakých parametrů autor v samotném závěru 
práce určuje sjednávání půjček online jako trend. Tyto věci na výzkum působí negativně. Oceňuji ukázku 
aplikace "See-Think-Do-Care  na reálném příkladu.  
 
  
 
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  E 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
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.)  

C 

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)  
Autor se po většinou vyjadřuje odpovídajícím způsobem, místy ovšem zabíhá do trošku lifestylového stylu 
vyjadřování. Někdy jsou věty z mého pohledu obtížně srozumitelné. K logičnosti a způsobu, jakým byl 
výzkum realizován se vyjadřuji v komentáři výše. Struktura práce není vždy logická. Např. začlenění kapitoly 
7. 2. po kapitole 7.1.4. Od konkrétního popisu sledovaných kampaní se náhle přesouváme k fungování Double 
Click, i když vnímám, že zde mělo patrně fungovat pojítko na strategii STDC. Kap. 7. 3. Stanovení cílů a 
hypotéz výzkumu a následně podkapitola 7.3.1. "Výsledky experimentu"  a na stejné úrovni 7.3.2. "Verifikace 
a falzifikace", která by mohla být součástí samotných výsledků výzkumu a tedy i předchozí kapitoly. Autor už 
v rámci popisu kreativního konceptu a strategie roku 2016 bez vysvětlení ukazuje srovnávací graf s rokem 
2017, přičemž  nám ještě nepředstavil kampaně v roce 2017. Přehled zdrojů je vlivem neseřazení dle abecedy 
nepřehledný, nefigurují v něm některé tituly, které autor uvedl v přehledu základní literatury v tezích. 
V kapitole "Závěr" (str. 69) autor uvádí zajímavá čísla o investicích do internetové reklamy, bez uvedení 
zdroje.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor se věnuje zajímavé a pro mediální studia jednoznačně důležité problematice. Myslím, že je velikou 
výzvou podat ji srozumitelně i čtenářům, kteří se v této poměrně technické oblasti nepohybují. Současně by 
ale právě toto mělo být jedním z účelů takovýchto prací. I z toho důvodu je dle mého názoru podstatné držet 
jasnou logiku textu a být důsledný v interpretacích, což se z mého pohledu ve výzkumné části nepodařilo. 
Výzkumná část byla zmatečná, nepřehledná, bylo velmi těžké se v ní orientavat a vyskytovaly se tam  
nejasnosti. V první části své práce autor nabídl zajímavý přehled problematiky programatického nákupu 
reklamy a dalších dílčích prvků této oblasti komunikace. Oceňuji, že začlenil takové prvky jako GDPR, téma 
etiky i kritiku.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Z jakého důvodu (Verifikace/falzifikace H1) jste porovnával období 1.3. - 31. 5.2017 (označeno jako 

minulý stav) a obobí 1. 6. - 31. 10. 2017 (označeno jakou současný stav), když jste měl porovnávat 
strategii původní čili 2016 a pak současné 2017? Na počátku jste uváděl že porovnáváte minulý stav 
(2016) a současný (2017).   

5.2 Při verifikaci /falzifikaci hypotézy H2a píšete "Nicméně cílem tohoto experimentu bylo přinést 
konverze, tedy i počet impresí a návštěv není stěžejní metrikou, …" (str. 64). Nabyla jsem dojmu, že 
cílem experimentu (výzkumu studenta) bylo komparovat 2 období a rozdíly v úspěšnosti strategií. 
Znamená to, že jste při experimentu vykonával samostatně úpravy strategie, aby jste zjistil, jaký budou 
mít dopad a kolik konverzí přinesou?  

5.3 Online marketingová strategie 2016 využívala programatický nákup reklamního prostoru?  
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.    
 


