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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) 
Odchylka v cíli práce pramení z prospěšného zúžení tématu. Od obecného popsání spolupráce mezi značkou a 
influencerem autorka téma vhodně zacílila na otázku, zda a jak fanoušci vybraných influencerů vnímají 
propagaci módních značek. Mírná odchylka od předložené struktury práce umožňuje jednak detailnější 
zpracování teoretického rámce, ale také napomáhá návaznosti jednotlivých kapitol a tedy čtivosti celého textu.    
 
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 A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Za úskalí práce považuji vyvozování širších závěrů o účinnosti influencer marketingu na Instagramu v oblasti 
módy na základě provedeného dotazníkového šetření (např. tvrzení v závěru práce, s. 37: "Influencer marketing 
lze využít nejen pro budování povědomí o značce, ale také k reálnému zvyšování zisku."). Vzhledem k tomu, že 
tento typ formulace se vyskytuje pouze v závěru práce, nikoliv v interpretaci samotných výsledků dotazníkového 
šetření, vnímám tak závěr spíše jako nástin diskuze výsledků výzkumu.   
 
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 A 
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.) 

A 



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

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Markéty Kopičkové se zabývá velmi aktuálním tématem influencer marketingu, které je 
v poslední době v hledáčku jak akademické obce, tak marketingových profesionálů. Téma influencer marketingu 
je v práci vhodně zúženo na oblast fashion marketingu, přičemž si autorka klade výzkumnou otázku, zda 
followeři vybraných influencerů vnímají módní značky, které propagují na Instagramu, a jaký to má vliv na 
jejich nákupní chování. Práce je vhodně teoreticky ukotvena, přičemž autorka poměrně dobře sleduje specifickou 
tématickou linku módního marketigu a komunikace na sociálních sítích a nedochází tak ke zbytečným 
odchylkám od tématu. V teoretické části práce autorka využívá vhodné zdroje literatury a nenechává se svést 
obrovským množstvím populárních internetových článků na toto téma. V praktické části oceňuji, že pro účely 
samotného výzkumu jde autorka za hranice Česka a využívá mezinárodní vzorek respondentů, což dobře 
koresponduje se zvolenými influencery a jejich fanouškovskou základnou. Koncepce dotazníku umožňuje 
zodpovědět položené výzkumné otázky. Zároveň si je autorka vědoma etických zásad výzkumu v online 
prostředí, což demonstruje nejen teoretickými poznatky, ale také jejich praktickou implementací během 
výzkumu. V závěru práce se autorka dotýká širších aspektů inluencer marketingu (např. vliv na zisk, etika 
spolupráce s influencerem, vtah mezi autentičností profilu influencera a kredibilitou, vizuální podoba příspěvků) 
než vymezuje v cílech práce, čímž mírně odbíhá od tématické linky a nenechává naplno vyznít dosažené 
poznatky. Celkově považuji práci za výbornou, pečlivě zpracovanou, přinášející zajímavé poznatky v oblasti 
vnímání influencer marketingu spotřebiteli.  
     
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Do jaké míry jsou výsledky výzkumu ovlivněné vybranými značkami a blogery a do jaké míry je lze 

zevšeobecnit na módní marketingovou komunikaci skrze influencery?   
5.2 Jaký je rozdíl mezi influencer marketingem a celebrity marketingem? 
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 29.5.2018                                                                                          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! 
 


