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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o empirickou práci z oblasti marketingového výzkumu, která ověřuje použitelnost 
konceptu generací X, Y, Z v oblasti měření zákaznické zkušenosti.  

 
 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 
 
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce a výzkumné otázky jsou formulovány jasně a závěry jim odpovídají. 
 

 
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda i postup řešení jsou stanoveny adekvátně k povaze cíle práce a výzkumné otázce. Obojí 
je na příslušných místech práce jasně vyloženo a vysvětleno. 

 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 
vytváří text konzistentní celek? 

Práce nevytváří úplně konzistentní celek. Teoretická část obsahuje (náznaky) rozpracování 
tématiky generací sociologickou optikou (což je u závěrečné práce z oboru sociologie zcela na 
místě a ve skutečnosti by mohlo být rozpracováno i mnohem více), ta se však již dále v práci 
neuplatňuje ani při analýze ani při hodnocení výsledků. 

 
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 
přehlednou strukturu? 

Práce má přehlednou strukturu jdoucí od představení konceptu generací (zejm. X, Z, Y) přes 
oblast generačního marketingu a měření zákaznické zkušenosti ke konkrétnímu empirickému 
výzkumu a jeho závěrům. V této linii, a i přes koncepční a obsahové výhrady uvedené výše i níže 
v posudku, je text vystavěn logicky, jasně a srozumitelně.  
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OBSAH PRÁCE 
 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce rozpracovává zejména problematiku generací a konkrétně koncepci 
generací X, Y a Z a čtenář se tak seznamuje se základními informacemi o těchto konceptech. 
Bohužel však příliš nedochází k jejich propojení. Generační teorie Howeho a Strausse stojí 
poněkud solitérně bez větší odezvy v ostatních částech práce. Hned za ní následující koncepce 
generací X, Y, Z na předchozí příliš nenavazuje, autorka koncepce nekombinuje, nepropojuje, 
nekonfrontuje... Je jasné, že to samo nebylo cílem práce; nicméně při empirickém zaměření čistě 
na koncepci generací X, Y, Z pak generační teorie v úvodu práce působí poněkud nadbytečně. 
Stejně tak i Mannheimova úvodní koncepce vlastně není již později nějak reflektována 
(například při představování generací X, Y, Z jsou len velmi okrajově a v náznacích zmíněny 
důvody a strukturální zdroje pro jejich odlišnosti, přičemž sociologicky relevantní je právě toto), 
neřku-li využita pro interpretaci zjištění (vysvětlení odlišností, resp. podobnosti na základě 
hledání jejich strukturálních zdrojů, příčin nebo vlivů) a její vlastní smysl v práci se tudíž 
postupně poněkud vytrácí. Jinak řečeno, po mém soudu by autorka buď měla – při ponechání 
současné podoby teoretické části – využít všechny zmíněné koncepce i v dalších fázích řešení 
výzkumného projektu (i kdyby jen k interpretaci výsledků nebo podložení, dokreslení svých 
závěrů), anebo by měla teoretickou část pojmout jako diskusi koncepce X, Z, Y vůči tradičnějším 
sociologickým koncepcím generací pro obhájení jejího využití a vysvětlení její sociologické 
relevance. To by však vyžadovalo hlubší a rozsáhlejší zpracování této tematické oblasti a její 
tradice v sociálních vědách, a tedy hlubší koncepční práci na teoretické úrovni. V současné 
podobě tato část teorie, bohužel, dobře neplní ani jednu z uvedených funkcí. 
Rozpracování tématu generačního marketingu a zákaznické zkušenosti považuji s ohledem na 
empirický cíl práce za adekvátní a rozsahem i formou plně postačující účelu, který v kontextu 
výzkumného projektu plní. 

 
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Za součást empirické části lze považovat již představení výzkumných postupů v oblasti, což 
autorka činí přehledným způsobem. Volba jejího vlastního výzkumného postupu je pak 
vysvětlena srozumitelně a z hlediska cíle práce dobře obhájena. 
Kritické pozastavení je třeba učinit u velikosti souboru dotázaných, která sice dosahuje 
obvyklého minimálního rozsahu u běžných kvalitativních výzkumů (zde 12), nicméně je podle 
mého názoru na hraně s ohledem na primární cíl porovnávat tři podskupiny. V tomto případě se 
pak dostáváme k podsouborům o čtyřech osobách pro každou ze tří generací. Přijatelnost zde 
trochu zvyšuje skutečnost, že s většinou respondentů byly v souladu s výzkumným designem 
provedeny dva samostatné rozhovory, a že výzkumného materiálu tudíž bylo ve skutečnosti 
více; nicméně určité pochybnosti o dostatečném pokrytí variability příslušníků uvnitř každé 
z generací mi nadále zůstávají. 

 
Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 
analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 
výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Zjištění získaná vlastním výzkumem jsou dobře diskutována a to zejména vzhledem k tomu, že 
vlastně nepodporují původní myšlenku o rozlišitelnosti zákaznické zkušenosti tří generací X, Y, 
Z. Autorka v důsledku toho formuluje alternativní vysvětlení na principu životních fází, což je 
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jistě dobrým vyústěním a smysluplným řešením výzkumné otázky. Bohužel však již tuto 
interpretaci nijak nerozpracovává v sociologických kategoriích a dimenzích, zůstává pouze na 
popisné rovině, resp. v rovině výzkumu užitého pro marketingové účely. Sociologickou 
interpretaci pak nevěnuje ani (důležitému, protože nepředpokládanému) závěru o podobnosti 
generací X, Y, Z. Absence této sociologické linky je částečně způsobena už tím, že v teoretické 
části jsou strukturální rozdíly mezi těmito generacemi zmíněny jen velmi slabě. Nicméně zde se 
o to více problém vyjevuje, když autorka zůstává u tvrzení, že tato koncepce není pro danou 
oblast vhodná, že se generace neliší (resp. liší jen velmi málo a pokud tak spíše v „řezu“ životní 
fáze), nepokouší se ovšem o sociologické vysvětlení, proč tomu tak je. Zmínka o 
nezobecnitelnosti závěrů, resp. jejich automatické nepřenositelnosti do jiných tematických 
oblastí je jistě na místě, nicméně toto sdělení přímo vybízí k alespoň úvaze nad tím, jaké 
společenské nebo historické jevy způsobují jaké charakteristiky generací X, Y, Z, které pak 
mohou stát právě za jejich odlišnostmi, nebo naopak podobnostmi.  

 
 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 
 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-
162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 
od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce bez větších problémů splňuje kritéria, která jsou od odborného textu očekávána. 
 

 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 
zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Literární zdroje mají jistou slabinu související s jen nevýraznou sociologickou rovinou, datové 
zdroje pak v počtu respondentů. Ani jedno však z mého pohledu není pod kritickou mezí. 

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková a stylistická úroveň není dokonalá, na několika místech se v textu objevují stylisticky 
neobratné formulace nebo překlepy, některé pasáže působí spíše jako obsáhlejší výpisky bez 
hladkého plynutí textu (např. kap. 3.1.1 Definice generace nebo 3.1.4 Generační teorie – Howe a 
Strauss). Grafická úroveň práce, stejně jako formální členění textu, je po mém soudu bez 
problémů. 

 
Celkové hodnocení práce 

Předložená diplomová práce si prošla poměrně komplikovaným vývojem, kdy předchozí verze 
nebyla doporučena k obhajobě a autorka musela dopracovat řadu aspektů vč. dodatečného 
rozšíření vlastního empirického výzkumu. Ačkoli v současné verzi práce spatřuji nadále několik 
nedokonalostí jak v koncepční, teoretické, tak i empirické rovině, rozhodně oceňuji posun, který 
práce zaznamenala a považuji ji za problému přijatelnou k obhajobě. Mé hodnocení samotného 
textu odpovídá závažnosti výtek, které se týkají zejména slabé sociologické linky projektu/práce 
od úvodu až po interpretaci výsledků a ne zcela koncepční sociologické práce s teoriemi generací 
a koncepcí X, Z, Y v jejich kontextu, a také pochybnostem vyplývajícím ze spíše malé velikosti 
výzkumného souboru pro účely komparace podsouborů. Na druhé straně, chápu-li předloženou 
práci jako projekt čistě aplikovaného výzkumu a to navíc ve specifickém prostředí 
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marketingového výzkumu (v níž také de facto vznikal), pak jej hodnotím jako odborně poměrně 
zdařilý počin, při němž autorka prokázala dostatečnou kompetenci pro realizaci vlastního 
výzkumného projektu od definování tématu, sestavení výzkumného designu až po vyhodnocení 
výsledků a formulace závěrů. Mé předběžně hodnocení práce se pohybuje mezi známkami 2 a 3, 
konečný závěr však bude záviset také na průběhu obhajoby. 

  
Otázky a náměty k obhajobě 

Rád bych, aby autorka během obhajoby rozvinula sociologickou dimenzi zkoumaného problému 
(na některé aspekty a možnosti upozorňuji v posudku). Tj. zejm. strukturální zdroje 
rozdílnosti/podobnosti generací X, Y, Z, které vedou k očekávání jejich rozdílností/podobností 
v chování na trhu a v zákaznické zkušenosti; a následně také slouží jako zdroj pro interpretaci 
vlastních výzkumných zjištění. Tj. např. jaké konkrétní historické, společenské atp. okolnosti, 
události a procesy vyvolávají očekávání rozdílů mezi generacemi, a jaké můžeme využít 
k interpretaci výzkumných zjištění tohoto projektu. 

 
Datum:  31. 5. 2019 
 
Podpis:  


