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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Influencer marketing dětské a kojenecké výživy společnosti Nestlé v 
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Jméno autora: Korychová Nikola 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Lenka Nováková, MBA 
Pracoviště oponenta práce: MUVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo náročnější díky vybranému tématu, které se zabývá poměrně mladým oborem a vyžaduje v teorii 
studium širokého spektra tuzemských i zahraničních zdrojů. Naopak praktická část vychází z vlastní pracovní zkušenosti ve 
firmě NESTLÉ, což jistě usnadnilo přístup k informacím a jejich zpracování. 

 

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 bylo splněno jak v teoretické, tak praktické části.  
 

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

Postup v teoretické části hodnotím velice kladně, protože obsáhl velké množství zdrojů, které strukturovaně využil 
k popisu situace a kontextu. V praktické části vedl postup také ke správným zjištěním a závěrům. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dána cenným tématem a tím, že se opírá o kvalitní  a originální zdroje odborné literatury, 
přičemž využívá i data z vlastní pracovní praxe autorky. Určité limity vnímám, stejně jako autorka, v malém vzorku 
respondentů kvantitativního výzkumu (pouze 51), z něhož autorka vychází při formulaci závěrů a doporučení. Toto šetření 
má spíš charakter průzkumné sondy, nikoli kvantitativního výzkumu, a výsledky jsou tedy spíš orientační. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková stránka bohužel vykazuje nedostatky, škoda, že si autorka nedala práci s jazykovou korekturou, která 
by odstranila časté prohřešky proti stylistice i gramatice, stejně jako překlepy a jazykové neobratnosti. Naopak rozsah 
práce je nadstandardní. 

 

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. 
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Hodnocení výběru zdrojů uvedeno již výše – široký rozsah a originalita odborné literatury a dalších zdrojů jsou cennou 
devizou práce. V určitých případech však autorka dělá formální chyby i v citacích, při jejich parafrázování. Kromě citací by 
prospělo i doplnění vlastního zhodnocení zdrojů autorkou v textu teoretické části. 

 

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. 
Za cenná považuji zjištění a doporučení pro praxi, která vycházejí se sekundární analýzy. Velmi hodnotný je teoretický 
kontext k tématu práce a téma práce, které se zabývá novým oborem Influencer marketingu i novými komunikačními 
médii. Naopak závěry kvantitativního šetření  jsou jen orientační, přičemž však  autorka tyto limity správně zmiňuje a 
navrhuje rozšířit záběr průzkumu. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Celkové hodnocení není jednoznačné, některé aspekty práce jsou na výbornou, jiné snižují její odbornou úroveň.  
Vzhledem k výhradám uvedeným výše, zejména s ohledem na formální stránku, navrhuji tedy celkové hodnocení 
B - velmi dobře. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky: 

1. Jak by bylo možno rozšířit závěry z „kvantitativního výzkumu“, tj. z výzkumné sondy, na celou populaci? 
Je toto rozšíření možné a vhodné?  

2. Jak by rozšíření na celou populaci a jeho výsledky mohlo ovlivnit závěry práce? 
3.  Za jakých podmínek bude možno zavést doporučení ohledně koordinace výběru influencerů ve 

společnosti Nestlé do praxe?  Jaké jsou hlavní důvody zjištěných problémů?  
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