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Hodnocení náročnosti tématu: UIoveň
nadprťm]ěmá prrunema podp1uměmá

Teoretické Znalosti

Plakjcké 7kušcnosti x
Sběr a Zpracování podkiadů a vstupních dat

spccjfi cké nárok'v tématu (original1ta' rozsah'
statistické zpracování dat' intelpíetacc závěrů apod.)

Kritéria hodnoceni práce: Úrovcti
nadJ]růmčmá pnnnema podprůměrná nelze hodnotit

splná1í cíle pťáce

Samostatnost při zpracovánÍ
Metodologická kvalita postupu

lIroveň teoretické části
Práce s litcraturou (citace)

Urovcň ana]ltické části
Adekvátnost použitých metod
Uloveň návrhu řcšení (realizace)
laz1kor á úror en práce

Fomální úťoveň (texl, glafy, tabu1ky)

Přehled litentury (rozsah, kvalita)
Jiné kritérium (novost, přínos praxi)

Hodnocení vjeclnotlivých kritériích označte aakeln x) v příslušné urovni.



(obraťte. prosínr' list a pokačujte v hodnocení na druhé stmně fonnuliáŤe.)
Hodnocení IlP
Práce Pavla Vincence nese téma ..Nové formy komerčni komunikace reklama on-line.' a soustředí se
tedy na internetoÚ marketing' Představuje pohled praktikujicího grafika a {ebového designéra na
šiřokou a komplexní problematiku s důrazem na plvky realiŽo\'ané v přojektu.
V teoretické čáSti se autor relativně zdárně pokouši postihnout specifikum internetujako Íeklamního
média a popisuje lrybrané formy a ob]asti komunikace, reklamní formát.v, pravidla. metriky aid' Lze
namílnout, Žejejich výče| rozhodně nelri úplný' je to však nejspíše dárro orrrezenÝm rozsahem práce.
Pavel ViĎcenc se tak zainěřuje přede\'ším na ty přvky' které nás]edně využívá v části praktické.
respektive projektové' Pozitiwě lze hodnotit. Že Zahrnuje inejnovčiší Íend), ol1-line marketingu,jako
,jsoll sociální sítč, ktcrójsou aktuálni a žhavou novilrkou ! oboÍu' A stejně takje přínosné' Že se autor
v těchto oblas|ech nemohl příliš spoléhat na sekundárni literaturu a byl nucen \Tcházct z vlashíc]r
/ pra\e nah\ D ch,/|lalosli. prů^lImť| a analj,/
Pro praktickou část pťáceje klíčovou volba pťopagovaného produklu' Pavel Vincenc si zr'olil oblast rrc
právějednoduchou minerá]ní (či asi přesněji stolní) vodu Aqua' skutečnost, žc sc bale ým vodáI
podařilo na trhu prosadit' se přitom obecně považÚe 7a možná největší nralketingotí, ú spěch. a to
nejen v českém, a1e i ce]osvětovéD kontextu. Piednos|í |ohoto konkrétniho produktuje origiDálDi
pÍaktické balcni' To se podle předpokladú stáv/r také leitrnolivem Zlváměiých komunikačnich prvků.
Kelimek, k|elýje součástí lahvc s vodouje dominantnim prvkeD baDnerú i za 1anding page sloužici
produktové microsite. výj imku tvoří banrrer s integlovanou Ílashovou hrou. ktery. doplňuje
komunikaci o advergaming.
v p.oiekoYé ěásti Pavel vincenc prckázal svó sclropnosti zreaiizovat komplexni internetovou
komunikační strategii pro 7volený produkt, dobře porozuměl |unkčním spccifikťm jedl)otiiq",ch
reklanníclr fomátů a rccipientum nabízí ijisiou přiclalrou hodnotu v Ďebadičnítn zážit|u při píijímJni
reklamDího sdělerrí.

otázLa k BP
]') Budget]' B2c inzerentů vyh ra7€né č istě na on-line ma.keting sc ob\r}-kle pohybuj í ko lem ] %

všech peněz lyhrazených na propagaci' Jsou však odvětví, kde rozděleni budgetu hovoří více
prointernet(5-l5%).V}beÚesizpraxejedenpřík]adtakovéhoklientaaiysvčlle|c.proč.jev
tomto připadč el.cktivnější pro inzorenta komunikovat přes intemct' než přes osiatní nedia'

2) Pro zvýšeni úspěohu kampanějste Se rozhod] použít sociá]ní siť Facebook. Prosím, popíšte
mechaniku. ]dclá způsobi přesun uživatelů sociál í sítč na landingpage kampaně Aqua.

3) Na čemje přimámě založena komunikace nové znaěk], AQ[]A a v čem je tato konunikace
unjkátní?

Návrh na klasifikaci bakaláiské práce|

Teoretická část B
Pnktická část ' B

V Praze dne 20. t rW: ,a r

r,rE!'(E!1

MgI. Ronan Dušek' MBA
oponent BP


