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Hodnocení práce:
Bakalářská práce porovnává efektivitu vynaložených prostředků na třicetivteřinový reklamní
blok vysílaný během sportovních přenosů v rámci MS ve fotbale 2014, MS v alpském lyžování
2014 a Tipsport extraligy ledního hokeje 2013/14. Efektivita je zde hodnocena počtem
zasažených diváků, přičemž jako hlavní ukazatel posloužil tzv. „Cost per Thousand“ nebo-li
množství peněz vynaložených na oslovení tisíce televizních diváků. Je třeba připustit, že na
výsledné efektivitě TV reklamy se podílí více faktorů. Tuto skutečnost však autorka práce
respektuje a v diskusi vhodně komentuje. Z tohoto pohledu se tedy může jednat o dílčí
výzkum komplexního hodnocení efektivity vynaložených prostředků na TV reklamu během
sportovních přenosů.
Celkovou náročnost tématu včetně hloubky tematické analýzy hodnotím jako průměrnou.
Práce jistě mohla jít více do hloubky i v kontextu samotného měření efektivity pomocí metody
Cost per Thousand“.

Otázky k obhajobě:
1) Do které části právě probíhajícího MS v hokeji byste inzerentům doporučila umístit své
reklamní TV spoty? Je efektivnější (s využitím metody CPT) oslovit televizní diváky
během utkání českého národního týmu nebo během zápasů jiných týmů, kde je cena
za třicetivteřinový reklamní spot o mnoho levnější?
2) Je podle Vašeho názoru efektivnější investovat do klasické reklamy během sportovních
přenosů, nebo je výhodnější orientovat se na sponzoring či injektáž?

Práce je doporučena k obhajobě.
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