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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
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Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma influencer marketingu je tématem aktuálním a výběr toho nejvhodnější influencera pro danou značku nebo výrobek 
není tak jednoduchou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Proto hodnotím zvolené zadání jako náročné.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání hodnotím jako splněné.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení hodnotím jako vhodný a správný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomantka využila znalosti z marketingu, online marketingu a marketingu sociálních sítí. Dále provedla vlastní průzkum a 
na základě jeho výzkumu doporučila využití dvou influencerů na propagaci vybrané značky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce jsou na velmi dobré úrovni.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje jsou vybrány nadstandardně a jsou citovány podle citační etiky. Diplomantka pracovala s 38 monografiemi a 28 
internetovými zdroji, což považuji za více než dostatečné. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Téma diplomové práce týkající se influencer marketingu je tématem velmi aktuálním a je zpracováno na velmi 
dobré úrovni. Jedinou poznámku snad lze uvést na adresu provedeného průzkumu a stanovených hypotéz. 
Stanovené hypotézy nejsou hypotézy v pravém slova smyslu z hlediska vědeckého a nejsou vyhodnoceny 
statisticky. Úplně by postačovala držet se výzkumných otázek.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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