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Hodnocení práce:
Diplomantka jednoznačně splnila cíl, který si stanovila v zadání diplomové práce. Vzhledem k tématu
práce je nutné ocenit detailní zpracování jednotlivých kapitol, které i naprostému laikovi přiblíží postup
realizace kampaně. Práce je také vhodně doplněna velkým počtem obrázků a příloh, proto by mohla
sloužit i jako podrobný návod pro zájemce o reklamu na Facebooku.
Velmi kladně hodnotím uvedená doporučení v závěru práce a dostatek relevantních zdrojů v seznamu
použité literatury.
Předložená práce je na vysoké úrovni. Zřejmý je velký zájem i orientace diplomantky v dané
problematice.

Připomínky:

V práci se objevují drobné překlepy, ojediněle stylistické chyby a tzv. výplňkové věty, které lehce
degradují odbornou úroveň textu. I přes tyto připomínky je však práce výborně zpracována.
Otázky k obhajobě:
1. Diplomantka v práci uvádí několik dalších kanálů (billboardy, bannery atp.), které byly využity v
rámci kampaně. Protože reklama na Facebooku z nich vyšla cenově nejvýhodněji, doporučila
by diplomantka vynaložit celkový rozpočet pouze na reklamu na Facebooku? Proč ano/ne?
2. Z testování dvou vizuálů inzerátu vyšlo, že se lépe vedlo světlé (bílé) variantě. Proč tomu tak
bylo?
3. Diplomantka v práci tvrdí, že měření z Google Analytics s výsledky z Facebooku porovnávat
nelze. Proč tedy použila pro měření i nástroj Google Analytics?
Práce je doporučena k obhajobě.
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Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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