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Cílem práce je zmapování možností propagace ziskových i neziskových webů na 
internetu. Práce reflektuje informační potřebu uživatele a analyzuje informační 
hodnotu, kterou jednotlivé typy reklamy přinášejí. 

Studentka ve své práci logickým způsobem řadí problémy ve věcném I casovém 
sledu a vyváženým způsobem prezentuje teorii a možnosti její aplikace. Velkou 
předností práce je její aktuálnost a především využitelnost v praxi v podobě návodu, 
jak správně postupovat. Z práce je zřejmé, že studentka pracovala samostatně, má 
stále na paměti zákazníka a jeho potřeby. 

Práce řeší zadání komplexním způsobem, včetně odkazů na historický vývoj, 
zařazení do kontextu současné situace a výhledů do budoucnosti. Studentka 
dokonale splnila zadání své práce. 

I z formálního hlediska má práce odpovídající úroveň, text vhodně doprovázejí, 
tabulky, obrázky a přílohy. Obsah je podrobně a přehledně členěn a jasně 
formulován a odpovídá stejně výstižnému a logicky členěnému doprovodnému textu. 
Metody práce považuji za přiměřené a adekvátní ve vztahu k tématu. Práce je na 
dobré úrovni i po formulační stránce. 

Z hlediska citační úrovně práce neporušuje etiku a odpovídá standardu. Práce 
vychází z teorie přiměřeným způsobem, odpovídajícím zadání. Zadání odpovídá i 
volba zdrojů použité literatury, rozsah použité literatury je výrazně nadstandardní. 

Studentka svou prací prokázala, že je schopna se orientovat v dostupných 
informacích a vhodně s nimi pracovat, utřídit je, zhodnotit a zpracovat do výsledné 
studie, čímž dokázala splnit nároky, které na ni bakalářské studium klade. 
Předkládaná práce má však blíže k práci diplomové a mohla by být dobrým 
základem pro rozpracování a aktualizování v další fázi studia. 

Na práci je sympatické zřetelné osobní zaujetí studentky pro řešení problému, svým 
tvůrčím přístupem pak směřuje k závěrům, které jsou zajímavé a praktické. 
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji bakalářskou práci k obhajobě, neboť tuto 

studii zpracovala po odborné stránce výborně. l! /1/(7 
V Praze dne 19/6/2009 Ing. Radka IO/r:c/yJi ' 


