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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
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Práce se zabývá rolí influencerů v marketingové komunikaci podniků. V první části práce je krátce 

představen marketing. Následně jsou zdařile popsána sociální média a především influenceři. 

Nejdůležitější částí práce je dotazníkové šetření s cílem zjistit, jaký vliv mají influenceři na nákupní 

chování spotřebitelů. Na některé otázky odpovídala jen část tazatelů - vzorek by vždy bylo vhodné uvádět 

hned u grafů (například u obrázku 7 by mělo být uvedeno N=25). U některých ukazatelů by také bylo 

vhodnější udávat relativní hodnoty (%). Otázka č. 12 (U nejvýše kolika influencerů by podle tebe měla 

probíhat jedna kampaň jedné konkrétní značky?) je celkem zbytečná a může poskytovat zkreslený pohled 

(daný uživatel nikdy nesleduje všechny influencery na internetu). Výsledná doporučení jsou ovšem 

zajímavá a v praxi využitelná. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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V čem jsou nejvýraznější rozdíly ve vlivu inflencerů na muže a ženy (v jaké otázce byl pozorován 

největší rozdíl v odpovědích)? 
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