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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce postrádá hlubší teoretické ukotvení v oblasti metodologie a specifikace metody. Jakkoliv je způsob výběru 
a jeho logika dobře popsána, je zapotřebí ji opřít o teoretické zdroje.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



Chybí seznam příloh. V některých případech by bylo vhodnější uvést citaci za celou větu (např. s. 24, cit. 57).  
Práce je psaná živým a čtivým jazykem, který však balancuje na pomezí akademického a publicistického stylu. 
Některé výrazy jsou hodnotově zabarvené či poněkud ostře formulované (např. neekologický řetězec apod.). 
Práce obsahuje řadu anglicismů, některé jsou nezbytné, jiné by se daly opsat (např. celebrita místo socialite 
apod.). Práce obsahuje občasné chyby v interpunkci.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Diplomant předložil práci na původní, specifické a aktuální téma - v širším pojetí se zabývá etických deklarací 
osob, které se svou identitou do jisté míry nakládají jako se značkou, vytvářejí si osobní branding a přejímají tak 
určité typické znaky korporátního chování, včetně "společenské odpovědnosti" či "zeleného marketingu". Hlavní 
otázkou této práce je, zda se při tom také chovají v jistém smyslu pokrytecky, podobně jako firmy.  
Diplomant tento fenomén popisuje současným výrazem "virtue signalling", který vhodně zařazuje do kontextu (i 
do slovníčku) souvisejících pojmů a společenskovědních teorií. V teoretické i analytické části je patrný 
diplomantův vhled do tématu, zájem o problematiku a schopnost kritického myšlení. Textu by ale prospěl větší 
odstup a jistá formálnost v definování pojmů a skutečností, které někdy mohou působit vzhledem k omezenému 
rozsahu práce poněkud zkratkovitě.  
V analytické části diplomant podrobil poměrně důkladné kvantitativní i kvalitativní analýze instagramové 
příspěvky klíčových českých influencerů. Téma rozšířil i o aktuální téma Covid-19. V této souvislosti se nabízí 
otázka, zda bylo toto téma podle diplomanta nějakým způsobem koordinováno v souvislosti s vládními 
nařízeními a komunikací vlády, podobně, jako tomu bylo např. při využívání influencerů při komunikaci v době 
pandemie ve Velké Británii apod. Práce je díky kvalitativní analýze a příloze doplněna o ilustrativní příklady, 
které umožňují čtenáři seznámit se s problematikou do většího detailu.  
Hlavním přínosem práce je aktualizace více než sto let starého konceptu Thorsteina Veblena, který znovu ožívá 
v současných kulisách instagramových příspěvků lokálních celebrit. Práce ukazuje novou, moderní formu 
morálky, a ukazuje, v jakých aspektech se zdá být pokrytecká. Diplomant v diskusi nad limity výzkumu 
doporučuje rozšířit do budoucna výzkumný vzorek a zabývat se také dalšími kategoriemi, např. 
socioekonomickým statusem apod. Celkově i přes uvedené výtky hodnotím práci jako originální, systematickou, 
strukturovanou a přínosnou pro rozšíření našeho povědomí o působení nového fenoménu influencerů na 
sociálních médiích.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Byly podle vás vyjádření influencerů ke Covid-19 koordinované s komunikací vlády či iniciované 

vládními orgány?   
5.2 Do. jaké míry podle vás přispívá publikování "ekologických" či "odpovědných" témat ke zvyšování 

důvěryhodnosti a posilování kladného sentimentu k influencerům?  
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Vyšší míra shody je způsobená citacemi zejm. k tématu greenwashingu, jehož shodná definice se 

objevuje z původního zdroje v mnoha pracích. Z tohoto důvodu je jeho bližší definice zařazena v příloze 
práce.  

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



 
      

 
 
Datum:                                                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


