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Logická stavba práce, formální náležitosti 
Rozsah práce: 193 stran (202 stran vč. příloh), 66 tabulek, 17 obrázků, 11 grafů 
Doktorandka si disertační práci rozdělila na 8 kapitol, které jsou dále členěny. Struktura je logická a 
odpovídá typu závěrečné práce, třebaže metodika práce není koncentrována do jedné kapitoly, ale 
rozložena do jednotlivých podkapitol. Grafická stránka je na dobré úrovni, jen se v textu objevují 
překlepy a drobné gramatické, stylistické a typografické chyby, které však nemají na srozumitelnost textu 
zásadný negativní vliv. 
 
Aktuálnost práce 
Téma práce je vysoce aktuální. Zkoumaná problematika internetové reklamy se velmi rychle vyvíjí, 
studentce se tedy podařilo zachytit aktuální stav, je však možné, že některé závěry práce pozbydou na 
platnosti s příchodem inovací v této oblasti. Neplatí to ale pro všechna zjištění. 
 
Cíl práce 
Práce obsahuje řádně definovaný cíl práce a tento cíl práce odpovídá požadované náročnosti vzhledem 
k typu práce. Autorka hlavní cíl vhodně doplňuje dílčími cíli. Ty jsou v souladu s obsahem práce. 
Vzhledem k tomu, že obdobná studie není veřejně pro český trh dostupná, hodnotím tuto práci jako 
originální a pro praxi přínosnou. Cíle práce jsou poměrně náročné, ale studentce se je podařilo 
systematickým přístupem k řešení srozumitelně zpracovat a naplnit. 
 
 
Přehled literatury 
Přehled literatury je zpracován velmi komplexně. Využívá aktuální zdroje (celkem je v práci využito 
téměř 200 zdrojů, převážně aktuálních). Je zpracován systematicky a logicky. Vymezuje jak základní 
pojmy, tak i konfrontaci názorů rozličných autorů, kteří se z různých pohledů danou tématikou zabývají. 
Doktorandka čerpala jak z českých, tak i cizojazyčných zdrojů. Celkově lze tedy konstatovat, že obsah 
této stati je výstižný a dokládá, že autorka se snažila důkladně seznámit s celou problematikou a 
stanovit východiska pro svou vlastní práci. Literární přehled práce je po metodické a formální stránce 
řádně zpracován včetně citací a odkazů na použitou literaturu. 
 
Metodika 
Jak již bylo zmíněno, použitá metodika sice rozptýlena do více podkapitol, ale je přehledně a podrobně 
popsána, má logickou strukturu, uvádí důvody volby metod. Dokládá systematičnost a cílevědomost 
práce doktorandky, jakož i její odbornou úroveň. Náročnost použitých metod odpovídá tomuto typu 
závěrečné práce a zvolená metodika je vhodná k splnění cíle práce. 
 
Vlastní práce 
Doktorandka ve vlastní práci předkládá mimořádně pečlivě a důkladně zpracované analýzy.  
Využívá pokročilé statistické metody a poskytuje srozumitelné interpretace výsledků. V členění na 3 části 
výzkumu (1. Výzkum hodnotových orientací českých spotřebitelů, 2. Výzkum kreativní internetové 
reklamy v České republice, 3. Výzkum české kultury v kreativní internetové reklamě) vždy poskytuje 
zjištění, jejich shrnutí a závěrečné vyhodnocení hypotéz.  
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Disertační práce poskytuje poměrně dobře a rozsáhle propracovaná doporučení, využitelná jak v praxi, 
tak v oblasti vědy i výuky. Jen u některých doporučení není zcela jasné, co bylo jejich podkladem. 
Neopírají se o zjištění z vlastní výzkumné činnosti autorky uvedené v práci, ale patrně jsou založené na 
znalostech z problematiky a sekundárních dat (ovšem neuvedených, příp. zmíněných v literární rešerši). 
 
Diskuze  
V diskuzi se doktorandka zamýšlí nad limity výzkumu, dosaženými výsledky v porovnání s výsledky 
jiných výzkumů, dosaženými výsledky a jich aplikovatelností v širším kontextu a nad možnostmi 
pokračování v dalším výzkumu.  
 
Závěr 
Závěr je ze všech částí nejméně propracovaná kapitola. Autorka zůstává spíše jen u obecnějších shrnutí 
a chybí v ní podrobnější shrnutí výsledků tak, jak odpovídají hlavnímu cíli a dílčím cílům. Bylo by 
vhodnější jej rozšířit, třebaže by to bylo na úkor opakování hlavních zjištění. 
 
Přílohy 
Práce je doplněna o životopis autorky, přehled publikační činnosti, vývoj internetové reklamy v ČR, 
reklamní apely dle Pollaye, hodnotové orientace a kulturní dimenze vs. reklamní apely, dále dotazník 
k dimenzím kreativity v reklamě dle Smithe a hodnotový portrét dle Schwartze. 
 
 
 
 
 

Závěrečné stanovisko:  DOPORUČUJI práci k obhajobě. 
 

Další podměty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit během obhajoby práce: 

 

Dále bych doporučila odpovědět na tyto otázky: 
1. V názvu práce (Budování konkurenční výhody českých podniků prostřednictvím kreativní 

internetové reklamy v rámci jednotného evropského trhu) se objevuje odkaz na kontext 
jednotného evropského trhu. Mohla by studentka tento kontext blíže představit, neboť v práci ji 
nebyl zcela zřetelně popsán a ani jsem nenašla odkazy na něj v oblasti závěrů (kromě 
doporučení lokalizovat kampaně pro český trh s ohledem na hodnotové priority českých 
spotřebitelů). 

2. Mohla by doktorandka charakterizovat časté chyby, které české podniky v oblasti kreativní 
internetové reklamy v ČR dělají a odhadnout, co k nim asi vede? 
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