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Posudek 

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila aktuální téma internetové reklamy. jedné 
z nt:jdynamičtěji se rozvíjejících oblastí marketingu. Hlavním tématem práce je zmapovat 
vývoj internetové reklamy, jej í formy a zaměřit se na současné trendy marketingu na internetu 
a zvláště pak na sociálních sítích. Součástí práce je také případová studie založená na tvorbě 
kontextové reklamní kampaně. 

Z metodického hlediska je práce velmi vhodně zpracována. Autorka systematicky postupuje 
od definic základních pojmů, přes teoretický rámec a kontext rozvoje internetového 
marketingu, definici hlavních trendLl současné internetové reklamy, až k praktické části, která 
demonstruje reálnou internetovou kampal1 v konkrétní firmě. Autorka využívá mnoha zdrojú, 
charakteristiku jednotl ivých typú reklamy hoj ně dokumentuje i lustrativn ím i příklady, včetně 
uvedení tabulek s aktuálními údaji, což umožňuje čtenáři se dobře zorientovat v dané 
problematice. 

Za velmi užitečné považuji zejména analýzu a zhodnocení efektivnosti využívání sociálních 
resp. komunitních sítí pro marketingové účely. Komunitní online sítě jsou fenoménem dnešní 
doby, který je zahrnován pod oblast tzv. Webu 2.0, tedy zjednodušeně řečeno webových 
stránek. kde se uživatelé podílejí na tvorbě jejich obsahu. Autorka velmi detailně popisuje 
možnosti realizace reklamních kampaní na těchto sítích, jej ich efektivitu a další dopady . 

.Jako přínosnou je možno hodnotit také praktickou část práce, která aplikuje teoreticky 
nastíněnou problematiku aktuálních trendú internetové reklamy na příkladu konkrétní 
rt:klamní kampaně v českém prostředí. Autorka vhodně ilustruje postupy realizace takovéto 
kampaně v prostředí komunitní sítě a následně srovnává také vhodnost využití rúzných 
systémú kontextové reklamy. Je zřejmé, že vhodné zacílení internetové reklamní kampaně 
závisí na kvalitní práci s informacemi a role informačních pracovníkú v tomto segmentu stále 
nabývá na významu. 

Diplomová práce je přínosným příspěvkem k problematice aktuálních trendú internetového 
marketingu z hlediska informační vědy a proto konstatuji, že práce sphluje standard 
kladený na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením "výborně". 
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