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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Šárka Andelová 

Název práce: Analýza motivačních principů v multi-level marketingu 

 

Vedoucí práce: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 

Oponent/tka: Mgr. Barbora Stehlíková 

Navržené hodnocení: D-E 

 

 

Šárka Andelová se ve své bakalářské práci zabývá analýzou motivačních strategií ve firmách, které 

fungují na principu multi-level marketingu. Pomocí drobného kvalitativního rozhovoru se snaží 

zmapovat, jaké aspekty práce jsou důležité pro obchodní zástupce pracující ve sféře MLM. 

V závěru argumentuje, že pro motivaci těchto pracovníků jsou klíčové především vnější vlivy, které 

spočívají ve velmi individualizovaném finančním ohodnocení založeném na zásluhách každého 

jednotlivce, na vztazích s dalšími obchodníky a na sociálním postavení v rámci této skupiny. Méně 

důležitou, avšak stále podstatnou roli hraje podle autorky i vnitřní motivace, především osobní 

rozvoj a potřeba se realizovat. Jako klíčový aspekt v rétorice MLM firem definuje autorka úspěch. 

Domnívám se, že práce je psaná vybraným jazykem, který však bohužel trpí horší stylistikou (viz 

níže). Jako plus bych také vyzdvihla dobře zvolený přístup k úvodu rozhovorů. Níže již dle kritérií 

vyjmenovávám své výhrady a slabší stránky předkládané práce. 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Autorka jasně formuluje otázku a ta zní takto: Jakým způsobem fungují principy motivace v rámci 

MLM? Otázka, na kterou autorka odpovídá v závěru by však spíše zněla takto: Co motivuje 

obchodníky pro práci v MLM společnostech a jak je tato motivace podpořena samotnou MLM 

společností? Domnívám se, že pokud by autorka odpovídala na první otázkou v souladu se 

sociologickou literaturou, jednalo by se o sociologicky relevantní práci. Jelikož však odpovídá spíše 

na mnou uvedenou otázku a nevyužívá příliš titulů relevantní sociologické teorie, jedná se o práci 

na rozhraní psychologie a řízení podniku. V závěru však uvádí několik zajímavých bodů, jako je 

prekarita samotných obchodníků („Nicméně četnost a velikost finančního toku není stálá, 

garantovaná ani stabilní, protože je odvislá od individuálního výkonu.“ s. 29), či „diskurz úspěchu“. 

Bohužel však tyto aspekty více kriticky nerozvádí. 

Co se týče struktury práce, považuji za problematické, že teoretická část ve výsledku obsahuje čtyři 

podkapitoly, které by spíše odpovídaly oblasti bádání/předmětu samotného výzkumu než 

sociologické teorii, ze které by autorka vycházela. Jedná se o části: I.1. Teorie human relations, I.2. 

Marketing, I. 3. Specifika fungování MLM, 4. MLM a vyhranění se nekalým praktikám. Dále 

v praktické části je podkapitola věnovaná metodologii. Do této podkapitoly by spadal ještě úvod 

podkapitoly II.3. Analýza rozhovorů kvalitativní studie, kde autorka popisuje svůj výzkumný 

vzorek a způsob vedení rozhovorů. Také by tam patřila část II.4.1. Reflexe průběhu výzkumu, ve 
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které autorka reflektuje vlastní pozici ve výzkumu.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Domnívám se, že autorka využívá dostatečné množství literatury. Na seznamu literatury jsou i 

cizojazyčné texty. Za problematické však považuji její výběr. Několik titulů představuje příručky 

pro manažery či studenty ekonomických oborů (Armstrong 2002, Bedrnová a Nový 2007; Cejthamr 

a Dědina 2010, Dědina a Odcházel 2007, a další). Jeden z titulů (Plamínek 2010) dokonce přímo 

nese podtitul „Poradce pro praxi“. Dokážu si představit využití těchto zdrojů ke kritické analýze. 

V použití autorky jako výchozí literatury pro stanovení teorií se mi však jeví nevhodné. Bylo by 

vhodné využít sociologickou literaturu a také více recentních zdrojů.  

Autorčin výběr literatury se také negativně projevuje na celé práci, konkrétně na jejím teoretickém 

ukotvení.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka využívá kvalitativní výzkum a ve své analýze vychází z pěti polostrukturovaných 

rozhovorů a dokumentů jedné MLM společnosti. Domnívám se, že výzkumný vzorek by mohl být 

větší, ale za stávající situace a omezených podmínek důsledkem pandemie Covid-19 se mi zdá 

dostačující. Jednalo se o polostrukturované rozhovory, které, jak už jsem uvedla výše, byly podle 

mého názoru dobře uvedeny. Autorka je totiž započala otázkou, „jak se [respondenti] k MLM 

dostali a proč se do něj rozhodli vstoupit“ (s. 21). Tato široká otázka jí mohla poskytnout zajímavé 

spektrum odpovědí. Je škoda, že autorka neuvedla ukázky z dokumentů zkoumané společnosti. 

Čtenáři by to tak dodalo větší přehled o tom, na základě čeho dochází ke svým argumentům. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka přichází se zajímavými závěry. Popisuje práci v MLM společnostech jako nejistou a 

s nejistým výdělkem. Dalo by se tedy o ní uvažovat v intencích prekarity. Jako další klíčové aspekty 

představuje úspěšnost, víru v zásluhy a důraz na výkon. Bohužel však tyto aspekty málo 

rozpracovává. Navíc je v textu citelná absence kritické perspektivy, která je z mého pohledu dána 

především výběrem literatury, jak jsem již uvedla výše.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Autorka při odkazování na literaturu velmi dobře uvádí i konkrétní čísla stránek. Odlišení vlastních 

tvrzení od těch převzatých je ve většině případů zřejmé. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Jazyková úroveň práce je podle mého názoru velmi dobrá. Jediným nedostatkem je chybějící 

interpunkce a v některých případech horší stylistika (příliš dlouhá a komplikovaná souvětí), která 

brání porozumění.  

Za nešťastné považuji odkazování k sekundárním zdrojům namísto využití primární literatury. 

Jedná se konkrétně o případy, kdy autorka popisuje práci sociologa Maxe Webera (s. 4) či 

Collinsovu teorii motivů (s. 16). Při popisu kapitálu Pierra Bourdieuho neodkazuje autorka ke zdroji 

vůbec (s. 16).  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
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Myslím, že autorka si vybrala velmi zajímavé téma a kdyby k němu zaujala kritičtější pohled 

založený na sociologické teorii, byla by z toho ještě poutavější práce. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

K diskuzi mě napadají dva podněty: 

1.) V části II.4.1. Reflexe průběhu výzkumu uvádíte, že „Během výzkumu se zprvu na problematiku 

zaměřovala základě předchozího nabytého vědění, čemuž jsem se posléze snažila vyvarovat.“ 

(s. 26). Co to znamená? Jak jste tedy na problematiku nahlížela? A které subjektivní vlivy se Vám 

nepodařilo eliminovat? 

2.) Jakým způsobem Vaši respondenti definují úspěch? Čím je pro ně úspěch formován? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: D-E 

 

Pro předkládanou bakalářskou práci navrhuji hodnocení D-E z důvodů, které jsem již uvedla výše. 

Problematickým je odpověď, která odpovídá jinému typu otázky, než jaká byla deklarována 

v úvodu. Dalším nedostatkem je založení teoretického rámování na literatuře používané v řízení 

podniků a lidských zdrojů, což neodpovídá požadavkům odborné sociologické práce a způsobuje 

nedostatečný kritický pohled. Vzhledem k tomu, že však v závěrečné analýze uvádí autorka 

zajímavé body vycházející z jejích rozhovorů, doporučuji práci k obhajobě.  

 

 

 

 

Datum:         Podpis: 
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