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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Viternová Nikola 

Název práce:      Chování spotřebitelů z řad generace Z. 
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Klimeš David
Pracoviště: MKPR

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)
Cíl, technika i struktura práce se odchylují z důvodu nemožnosti provést původně designovaný výzkum. Nový cíl
práce je ale velmi aktuální a zajímavý – jak generace Z funguje na trhu jako spotřebitelé a jaké má 
charakteristiky. 

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 C
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka v úvodní části popisuje spotřební chování, ale příliš se jí nedaří jednotný výklad použitelný pro pozdější 
výzkum. Plejádu možných přístupů popisuje například i česká kníha P. Zahrádky Spotřební kultura - historie, 
teorie a výzkum, následně by bylo možná vhodné si vybrat jednu ucelenější teorii a tu detailněji představit.
Autorka správně zmiňuje složitost porovnávání typologie generací „ze Západu“ s českou (československou) 
zkušeností. Nelze ale o československých „baby boomers“ tvrdit: „Optimistická víra v budoucnost nebyla v 
komunistickém politickém režimu příliš rozšířená, naopak panovala cynická hesla jako ´kdo neokrádá stát, 
okrádá rodinu´“ Autorka asi směšuje poválečnou generaci, která jistě byla prodchnuta i přes autoritářský režim 
jistým optimismem, a normalizační generaci po roce 1968.

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 C
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B



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.)

B

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

B

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Strukturně je v práci zařazen logický výzkum prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Výběr šesti 
respondentů ale není příliš vysvětlený, jde o pět vysokoškoláků pracujících zároveň na částečný úvazek a 
jednoho žáka školy. Není jistě nutné mít sociálně různé respondenty, ale v tomto případě by to bylo velmi 
vhodné.
V práci jsou občas drobné chyby.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka už na počátku studie o zájímavém tématu v plejády teoretických přístupů nevybrala jeden či dva a proto 
nezískala silnou oporu v teorii pro praktickou část. Rozhovory jsou jistě zajímavé, ale neposouvají naši znalost 
příliš dále. 
Opatrnější bych rozhodně byl v – jistě nesnadném – porovnánání generací primárně z americké zkušenosti s 
česko(slovenskou) realitou. (K sociální zkušenosti a chování společnosti lze doporučit například práce L. 
Kalinové. Konec nadějím a nová očekávání či Společenské proměny v čase socialistického experimentu.)

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1      
5.2      

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě) 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: 2.6.2019                                                                                          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!


