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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) 

Plánovaná analýza obsahů vytvářeného influencery byla nahrazena rozhovory s expertkami na influencer 

marketing. Změna je na několika místech zdůrazněná, vysvětlená a byla konzultovaná s vedoucí práce.  

 

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 A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomová práce se zabývá otázkou, jak influencerky v oblasti životního stylu vnímají hodnoty autenticity a 

důvěryhodnosti v influencer marketingu a prakticky to zjišťuje kvalitativní analýzou dat z polostrukturovaných 

rozhovorů. Teoretická část práce je velmi dobře zorganizovaná a přehledně strukturovaná. Pozornost je díky 

odborné literatuře brzo zaměřena na strategie, které influenceři používají ke kontrole své 

autenticity/důvěryhodnosti, což se posléze správně promítá do výzkumných otázek. Bylo by přesto lepší 

pracovat s pojmem "deklarované strategie", protože vzhledem k vypuštění analýzy obsahů nevíme, zda je 

respondentky opravdu používají. (Totéž platí i o pojmenování jedné z kategorií v praktické části "Důsledky pro 

publikum", opět se jedná o předpokládané nebo influencerkami vnímané důsledky.) V teoretické části jsou dobře 

definované základní pojmy, je informativní a dobře provázaná s výzkumným cílem. Místy by mohl být záběr 

hlubší, např. při definici influencerů mohl být exkurz do historie teorie masové komunikace a srovnání s opinion 

leadery (pojem zaznívá, ale srovnání není přítomno), při definici důvěryhodnosti bylo možné zdůraznit dlouhou 

tradici fenoménu "trust in media" už u tradičních médií. (Je zmíněna dávná práce Carla Hovlanda, ale jen 

zkratkovitě.) 

Praktická část je provedena kvalitně a správně, a to v oblasti sběru i analýzy dat. Zvláště kategorizace otevřeným 

a axiálním kódováním přinesla dobře vymezené kategorie. Je škoda, že v příloze chybí okruhy užité při  

polostrukturovaných rozhovorech. Vyvolává to i otázku po tom, jak byly otázky kladeny, resp. zda byly 

respondentkám předloženy hned pojmy "autenticita" a "důvěryhodnost" nebo byly povzbuzovány nepřímo a k 



významu těchto jevů došly samy. V případě expertek na influencer marketing není upřesněno, jak byly vybírány 

- konstrukce vzorku je popsána jen pro influencerky. I při anonymizaci by bylo možné upřesnit, jaká je jejich 

kvalifikace a profesní zařazení, věk, etc. Ze sady obou rozhovorů plyne, že influencerky a marketingové 

specialistky chápou spatřují faktory autenticity a důvěryhodnosti v podobných typech chování na síti, není ale 

dále okomentováno, jak a čím si tuto shodu vysvětlit.  

 

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 C 

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) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava D 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomová práce se opírá o nezanedbatelné množství odborných podkladů a schopnost je všechny shromáždit je 

úctyhodná. Ne vždy jsou to ale akademické práce a na některých místech se práce opírá o webové prezentace 

nebo publicistické žánry i na místech, kde by mohla být "tvrdá" akademická literatura. Například úvod do 

definování sociálních sítí nebo rozhovor s psycholožkou na Refresher.cz. Na odbornou či specializovanou 

literaturu se dobře odkazuje, dokonce až nadměrně nebo nesystematicky. Někdy je totiž odkaz uveden v textu 

v závorce, někdy v poznámce pod čarou a někdy jsou přítomny obě formy. Články z odborných časopisů získané 

z online databází a repozitářů se necitují jako online zdroje. Z terminologických záležitostí vyvolává otázku, 

proč autorka zůstává u pojmu "prozument" a neoznačuje influencerky typičtější a více aktivity insinuujícím 

pojmem "produser". Je třeba zdůraznit, že práce je napsaná kultivovaným a vyspělým odborným stylem, plyne 

hladce a obratně. Chyb v jazykové správnosti není příliš mnoho, maximálně se jedná o překlepy.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Doporučuji, aby diplomová práce Adély Bártové byla obhájena a aby byla klasifikována B. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Použila jste v úvodech rozhovorů hned v prvních otázkách doslova pojmy "autenticita" a 

"důvěryhodnost"? 

5.2 Proč uvádíte pojem "prozument" a ne "produser"? 

5.3 Jaký je systém odkazování na literaturu? (Viz. zdvojené odkazy zmíněné v posudku.) 

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


