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Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 
 

Velmi dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce se zaměřuje na relativně ojedinělé téma 
motorsportu v rámci závěrečných akademických prací – zde konkrétně na Formuli 1. Propojení formule 

1 a tématu archetypů značek považuji za zajímavé a velmi originální. Stanovený cíl považuji za 
splněný, byť s některými připomínkami a rezervami – viz dále dílčí hodnocení a připomínky. Po 

důkladném přečtení považuji práci zpětně za velmi náročnou, což se následně projevilo právě 

v některých dále zmíněných hodnoceních a připomínkách. Nicméně autor prokázal odpovídající 
schopnost orientovat se v tématu a pracovat se základními výzkumnými metodami. Práci tak 

doporučuji k obhajobě. 

Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně konzultoval 

s vedoucím práce. 

Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, jsou zde obsaženy všechny podstatné a 

povinné kapitoly. 

Práce s literaturou – práce využívá celkem 29 zdrojů, z toho 8 cizojazyčných, čímž splňuje požadavky 
na bakalářskou práci. Teoretickou část (zejména kapitoly 3.1 – 3.4) musím hodnotit z dvou úhlů 

pohledu. Na jedné straně se příliš nejedná o literární rešerši tématu z různých zdrojů, protože student 
využívá především jednoho zdroje (Mark, Pearson, 2021), přičemž mu sekundují velmi stručně vždy 

další 1 – 2. Teoretická východiska by správně měla obsahovat pestrou rešerši o zkoumaném tématu 

z více zdrojů. Na druhé straně však považuji obsahově teoretickou část jako stěžejní pro porozumění 
tématu archetypů značek (jak pro studenta zpracovávajícího následně výzkum, tak i pro čtenáře kvůli 

orientaci v archetypech), následně pak i pro přípravu a realizaci daného výzkumu. Ačkoli teoretická 
východiska vyplývají především z jednoho hlavního zdroje (což není příliš pozitivní), považuji je za 

velmi podstatný základ a především pak podklad pro realizaci výzkumu a tudíž i dosažení stanoveného 
cíle práce. 



Adekvátnost použitých metod – zvolenou metodu elektronického dotazování považuji za vhodnou a 

adekvátní pro dosažení cíle práce. V metodické části práce student vše jasně a jednoduše popisuje, 

vysvětluje a odůvodňuje. I tak však vidím rezervu ve výsledném počtu získaných vyplněných dotazníků 
vzhledem k základnímu souboru (do něhož počítám fanoušky formule 1 na sociálních sítích v ČR a SK) 

– možné příčiny pak autor popisuje v diskuzi. Tvorba elektronického dotazníku byla technicky velmi 
náročná a díky tomu nebyla podoba dotazníku zcela optimální a dle představ – jak autor popisuje 

v diskuzi – díky tomu však hodnotím práci jako nadprůměrně náročnou. Pozitivně hodnotím metody 
analýzy dat, kdy student analyzuje nejen celkové výsledky, ale také výsledky dle jednotlivých skupin 

respondentů. 

Hloubka tematické analýzy – zpracovaný výzkum a jeho výsledky student v práci velmi pečlivě a velmi 
podrobně popisuje. Uvedená podrobnost výsledků však zároveň způsobuje pro čtenáře horší orientaci 

v celkových výsledcích. Naproti tomu však je patrné, že student neměl v této oblasti lehkou úlohu – 
jak vyplývá z výsledků a z diskuze. Tvorba dotazníku, vyhodnocení nejednoznačných a mnohdy 

protichůdných výsledků a následné vyvození celkových závěrů je v tomto případě opravdu 

nadprůměrně náročné a složité (viz hodnocení celkové náročnosti práce). Složitá je pak i následně 
přehlednost srozumitelnost zpracované analýzy v kapitole 6. Diskuze pak vše jasně vysvětluje, 

popisuje a zdůvodňuje. Avšak právě v diskuzi chybí propojení se zpracovanými teoretickými 
východisky, polemika zjištěných skutečností v kontextu zpracované teorie. Taktéž kapitola Závěr by 

mohla být obsáhlejší a lépe zpracovaná s důrazem na shrnutí nejdůležitější výsledků a z nich 
vyplývajících východisek pro jednotlivé značky. I tak však hodnotím toto kritérium jako velmi dobré 

právě s ohledem na nadprůměrnou náročnost a podrobnost zpracování výsledků.   

Úprava práce – formální úprava práce je v pořádku a plně odpovídá stanoveným požadavkům na tuto 
práci. Rezervu zde však vidím v celkové vizuální a čtenářské přehlednosti jednotlivých dílčích a 

následně i pak celkových výsledků. Autor se zde sice snaží text doplnit o zajímavé ilustrace 
(wordcloud, grafy, tabulky, archetypální mapy), nicméně někdy je pro čtenáře opravdu složité 

orientovat se ve výsledcích. Tabulka 3 a obrázek 25 pak skrývá i některé nepřesnosti, což pak danou 

složitost orientace ještě zdůrazňuje – viz dále připomínky. 

Pravopis a stylistika – v práci se vyskytují občasné pravopisné chyby, chybějící či naopak přebývající 

slova ve větách. Občas také autor používá spíše emocionálně vypravěčský styl jazyka, což není příliš 
optimální pro akademickou závěrečnou práci – vše viz dále připomínky. 

Připomínky: 
Str. 9 – pravopisná chyba – „Oblíbenost a popularita formule 1 mezi širokou veřejností se zvýšili …“ 

U vložených objektů (tabulky, obrázky, atd.) je nesprávně uveden zdroj „Vlastní zpracování, 2021, …“ 

Str. 12 – chybějící interpunkce na konci věty – „Dále autorky dělí 12 archetypů mezi tyto 4 potřeby 
podle významu pro naplnění těchto potřeb (viz tabulka č. 2)“ 

Str. 13 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „…12 archetypů autorky (2012) rozdělily …“ 

Str. 15 – pravopisná chyba – „…chyba či špatné rozhodnutí, která vedou k trestu.“ 

Str. 15 – chybějící slovo – „V Česku jedná o značku Rajec či Toma Natura, …“ 

Str. 18 – slovo navíc – „Hrdinové se obávají se neúspěchu …“ 

Str. 19 – chybějící slovo/a – „V posledním půlstoletí mnoho značek, které představují archetyp 

Hrdiny.“ 

Str. 20 – chybějící slovo – „Klaun ukazuje, se dá žít odlehčeně a spontánně, nejen ve spěchu a 

stresu.“ 

Str. 21 – slovo navíc – „Na rozdíl od Jednoho z nás se nebojí se nosit křiklavé, vtipné oblečení.“ 

Str. 23 – pravopisné chyby – „…v dnešním divoce se měnící době.“; „Pečovatel vyniká svou schopnosti 

pomáhat druhým …“ 

Str. 24 – pravopisná chyba – „…a dalších odvětvích, které vyžadují …“ 

Str. 25 – pravopisná chyba – „…mnoho povolání, které nás dennodenně ovlivňují …“ 

Str. 30 – pravopisná chyba – „…během své první a zároveň poslední sezoně dosáhla …“ 

Kapitola 3.5.1 je sice velmi poutavá a pro fanouška formule 1 zajímavá, nicméně v rámci akademické 

závěrečné práce je psána až příliš emocionálním vypravěčským stylem, který pro tyto práce není 
vhodný. 

Str. 30 – slovo navíc a překlep – „Formule 1 má po celém světe má podle Liberty Media …“ 

Str. 31 – slovo navíc – „Pokud byl respondent s náhradou nesouhlasil, …“ 



Str. 33 – pravopisná chyba – „…že pro výzkumu bylo nejvhodnější použít, …“ 

Str. 35 – použitý výraz s nesprávným významem – „Bylo odpuštěno od nápadu …“ 

Str. 36 – překlep a pravopisná chyba – „…výsečové digramy …“; „Na závěr byl vytvořen archetypální 
diagramy.“ 

Str. 37 – nelogické – „Nejprve jsou definováni a popsáni“ 

Str. 37 – slovo navíc – „Mezi muži a ženami nalezneme výraznější rozdíl než mezi při geografické 

segmentaci respondentů.“ 

Str. 37 – chybějící slova – „Tohoto výzkumu zúčastnilo celkem 144 mužů a 25 žen.“; „Graficky tato 

skutečnost vyjádřena obrázkem 23 uprostřed dole.“ 

Str. 38 – nesprávný název grafu – dvakrát je zde „Rozdělení respondentů podle pohlaví“, přičemž se 
jednou jedná o rozdělení dle pohlaví a jednou dle věku. 

Str. 38 – slovo navíc – „Muži rovněž více přiřazovali McLarenu více tvrzení …“ 

Str. 44 – překlep – „…avšak ženy vnímají výrazně více Mercedes jak Psance.“ 

Str. 47 – slova navíc, nelogické – „Fanoušci F1 v Česku a na Slovensku při přiřazování osobnostních 

rysů uvedli, že se Aston Martin téměř v polovině případů že tento tým prochází fází proměny …“ 

Str. 48 – pravopisná chyba – „Ženy i Muži vnímají tento tým podobně.“ 

Str. 60 – 61 – student zde uvádí: „Ten graficky vyjadřuje, kam se jednotlivé týmy řadí a jak moc se 
blíží svému hlavnímu archetypu. Čím více je stáj vzdálena od středu, tím více se přibližuje určitému 

výraznému (core) archetypu. Hranice 10 % je znázorněna kruhem kolem archetypálního diagramu.“ 
Při bližším zkoumání tabulky 3 (str. 61) a výsledného obrázku 25 (str. 61) je však oněmi 10 % myšlen 

rozdíl mezi „core“ a „influencer“ archetypem, který pak posouvá značku na diagramu směrem ke 

„core“ archetypu (což není z textu jasně patrné). Navíc jsou na obrázku 25 (který je konstruován 
z tabulky 3 – předpokládám, nikoli tedy z obrázku 24), popř. v tabulce 3 některé nepřesnosti: 

 Mercedes má dle předchozích výsledků „core“ archetyp „Vládce“, v tabulce 3 je však uveden 

„Psanec“. 

 Alpha Tauri má dle předchozích výsledků a tabulky 3 „core“ archetyp „Kouzelník“, na obrázku 

25 se blíží spíše „Neviňátku“ 

 Williams má v tabulce 3 „core“ archetyp „Kouzelník“, nicméně na obrázku 25 se blíží spíše 

„Klaunovi“, resp. „Jednomu z nás“. 

Otázky k obhajobě: 
1. I přes to, že je spolupráce jednotlivých týmů s jejich obchodními partnery (sponzory) založená na 

mnoha různých faktorech, shoda archetypů značek obchodních partnerů může být jedním z nich. 
Zkuste tedy uvést příklad (vždy stačí jeden až dva) týmu/ů a jeho/jich partnera/ů (sponzora/ů), kde 

na základě zjištěných výsledků lze pozorovat možnou shodu mezi „core“ archetypem týmu F1 a 
odhadovaným archetypem jeho partnera (byť pro to nemáte podkladová data) a kde tomu je naopak 

(kde je výrazný rozdíl v archetypu týmu F1 a archetypu partnera). 

 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 
 

V Praze dne 20.8.2021       
                                                                       ….......................................................... 

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


