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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) 
Autorka v práci dodržela stanovený cíl i techniku práce. Mírné odchylky se vyskytují u struktury práce, kde 
autorka zpřesnila zaměření teoretické části. Výsledkem je logické propojení teoretické části s praktickým 
výzkumem.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka ve své práci demonstrovala schopnost sestavit plnohodnotný akademický text - od stanovení 
výzkumných otázek, přes vhodně zvolenou metodiku výzkumu až k formulaci závěrů práce. Vzhledem k faktu, 
že se jedná o velmi aktuální téma, autorka vhodně citovala vybrané práce na obdobná témata uveřejněná v 
zahraničních akademických časopisech. Zde bych ovšem uvítala o něco širší záběr literatury a její kritičější 
diskuzi, případně srovnání dosažených výsledků s obdobně zaměřeným výzkumem. 
V empirické části práce autorka jasně formulovala metodický postup, který jí umožnil zodpovězení stanovených 
výzkumných otázek. Navíc, oproti tezím autorka realizovala dodatečný rozhovor. Na tomto kroku oceňuji spíše 
než samotné rozšíření množství sebraných dat fakt, že toto rozhodnutí udělala autorka na základě výstupů z první 
části svého výzkumu a operativně tak reagovala na vývoj samotného výzkumu.  
Přínos práce spatřuji jako příspěvek do diskuze o českém influencer marketingu, potažmo etických otázkách. 
Zde autorka mohla být kritičtější a etický rozměr více diskutovat, ovšem je třeba vzít v úvahu, že etické otázky 
nebyly předmětem práce.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 



3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

B 

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

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Dle mého názoru je práce strukturovaná logicky, teoretická část je vhodně propojena s praktickou částí bez 
větších odboček k souvisejícím tématům. V teoretické části autorka vhodně definuje pojmy vztahující se 
k různým formám komercionalizace, které poté zkoumá v praktické části. Výtku k výsledné podobě práce bych 
měla k seznamu literatury, kde autorka rozděluje zdroje na tištěné a elektronické. V části elektronických zdrojů 
se tak prolínají jak nosné a inspirativní akademické články, tak odkazy na posty ze zkoumaných blogů. Celkově 
je práce napsaná čtivě a přehledně.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Influencer marketing je v současné době velmi často využívaný nástroj firmami, resp. značkami. Autorka ve své 
práci nabídla zajímavý pohled z "druhé strany", když se zaměřila na způsoby, jakým s komerčním obsahem 
pracují samotní bloggeři a na zhodnocení dopadu komerční komunikace na čtenáře blogu.  
Domnívám se, že práce Anety Borovičkové může být odrazovým můstkem k rozsáhlejší studii o míře 
komercionalizace českých blogů, resp. o komerční komunikaci českých influencerů na sociálních sítích.  
Celkově práci považuji za velmi zdařilou. Vzhledem k výtkám k literatuře hodnotím práci jako velmi dobrou.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Na základě jakých kritérií nebo srovnání jste v práci zhodnotila míru komercionalizace jako vysokou? 

Kde je pomyslná hranice mezi nízkou a vysokou mírou komercionalizace? 
5.2 Vysvětlete rozdíly a podobnosti mezi Influencer marketingem a PR. 
5.3 V práci zmiňujete etické zásady pro influencery. Jsou nějaké etické zásady použití influencer marketingu 

pro značky, resp. firmy, které chtějí své produkty propagovat přes influencery/ bloggery?  
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Autorka v textu uvádí citace z blogových příspěvků, které zkoumá 

 
 
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: 18.6.2020                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


