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Otázky, podněty k obhajobě:  
 

• Jak byste jednoduše odlišila influencery napříč jednotlivými sociálními sítěmi? Jaké 
charakteristiky jsou pro jejich vliv na dané publikum klíčové? 

• Jsou parasociální interakce či vztahy v případě influencerů na sociálních sítích častější (či 
něčím rizikovější) nežli u celebrit „klasického typu“ v minulosti? 

• Co si představujete pod pojmem „management autenticity“ a jakou hraje roli u 
influencerů na sociálních sítích? 

 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje   x   

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   x   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    
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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Poněkud zvláštně působí opomenutí sociální sítě Facebook. Vzhledem k věku výzkumného 
souboru je pochopitelné cílení na jiné platformy, přesto by bylo vhodné se důsledněji vyjádřit 
k vynechání sociální sítě s největším počtem uživatelů. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Bakalářská práce se zaměřuje na poměrně úzkou výseč moderní komunikace, totiž na 
přesvědčování (potažmo vliv) ze strany influencerů v prostředí sociálních sítí. Jasně zaměřené 
téma důsledně zpracovává a neutíká přitom ke zbytečně zobecňujícím popisům konceptů 
persvaze či moderních komunikačních platforem. Rozumný záběr práce je zpracován ve třech 
hlavních kapitolách teoretické části i následné přechodové kapitole přivádějící čtenáře k návrhu 
výzkumu. 
Kapitoly jsou členěny logicky od úvodní charakteristiky fenoménu influencerů přes konkrétní 
komunikační praxi až po specifika ze strany publika. Občasný exkurz do historie zkoumání médií 
je vhodně navázán na aktuální výzkumné snahy (např. u dvoustupňového toku komunikace 
Lazarsfelda a Katze či modelu pravděpodobnosti rozpracování Pettyho a Cacioppa). Osobně 
bych doplnil ještě práce Carla Hovlanda, který se v 50. letech zabýval spáčským efektem a 
kredibilitou zdroje, což byly koncepty historicky podstatné pro další zkoumání přesvědčování 
v médiích. 
Navrhovaný výzkum smysluplně propojuje témata popsaná v teoretické části. Působí 
realizovatelně a přínosně, autorka si je soudě dle diskuze vědoma určitých rizik plynoucích 
především z nemožnosti kontroly řady proměnných; to by mohly částečně vyřešit následně 
validační studie. Působení influencerů a možnost využití jejich vlivu nejen komerčně, nýbrž i 
společensky přínosně je rozhodně důležitým výzkumným směrem. 
Z formálního hlediska (a především pro účely dalších akademických prací) bych doporučil 
klíčové termíny či podstatné informace v textu zdůraznit (např. tučným písmem), případně i 
shrnout dílčí pasáže. V této podobě práce působí jako výčet definic a výzkumů, jež jsou bez 
autorova zdůraznění ústředních myšlenek předloženy čtenáři. 
Vytknout musím i množství překlepů a nestandardních jazykových obratů, jež některým 
pasážím ubírají na čtenosti, což je vzhledem k jejich obsahově pečlivému zpracování škoda. 
V zásadě je však nutno ocenit bohatě vyrešeršované informace, práce vychází ze skutečně 
masivního množství zdrojů, a to především novějších a zahraničních. Celý text i jeho jednotlivé 
části mají adekvátní rozsah i kvalitu zpracování z hlediska nároků kladených na bakalářský 
projekt. Práci doporučuje k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
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