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Stanislav Koukal si ve své práci klade otázku, zda a jak jsou v praxi využívána best
practices pro správu PPC kampaní. V úvodu práce proto nejdříve vymezuje pojem best
practices a v dalších částech práce popisuje best practices pro měření výkonu kampaní,
vyhodnocování jejich efektivity a optimalizaci kampaní. Závěrečná část práce představuje
dotazníkový výzkum zaměřený na zodpovězení úvodní otázky.
Při popisu best practices vychází Stanislav Koukal jak z vlastních zkušeností, tak
z velkého množství zdrojů dostupných většinou online, což považuji vzhledem k tématu za
dobrý přístup. Díky tomu se mu daří shromáždit a reprezentativní výčet best practices pro
každou z vybraných oblastí. Přitom se autorovi i přesto, že jde o velmi specifickou oblast,
daří srozumitelně vysvětlit, co je podstatou jednotlivých best practices a jaký je její význam
pro správu PPC kampaní.
Samotný dotazníkový výzkum, který se zabývá používaností diskutovaných best
practices v praxi je dobře navržený. Pro každou jednotlivou best practice zjišťuje, zda s ní
respondenti souhlasí a zda ji v praxi využívají. Výsledky výzkumu ukazují, že popsané
best practices jsou až na několik výjimek široce přijímané a běžně používané.
Autorovi se daří srozumitelně a strukturovaně popsat problematiku, kterou se zabývá,
a dochází k dobře podložené odpovědi na otázku, kterou si položil v úvodu. Práci bychom
mohli vytknout zejména dva nedostatky. Za prvé autor často nedostatečně odlišuje svůj
pohled od citovaných zdrojů, v některých pasážích sklouzává k pouhému parafrázování a
citacím bez toho, aby provedl zhodnocení a zaujal kritický odstup. Za druhé chybí
v dotazníkové části informace respondentech. Nevíme, zda to byli lidé, kteří se správou
kampaní zabývají profesionálně, zda šlo o freelancery nebo zaměstnance velkých agentur,
jaké jsou jejich zkušenosti se správou kampaní atp.
I přes tyto výtky považuji text Stanislava Koukal za odpovídající požadavkům na
bakalářskou práci a navrhuji hodnotit jej výborně.
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