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Hodnocení práce: 
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na zajímavé téma v oblasti značky. Práce se snaží, dle mého 
názoru, o netradiční propojení archetypů u stájí formule 1, což považuji za velmi zajímavé a přínosné. 
Oceňuji, že práce je specifická a má svou vlastní myšlenku, kdy autor přináší čtenáři něco interesantního. 
 
Teoretická část se věnuje primárně archetypům a jejich popisu, což je pro tuto práci stěžejní. Je nutno 
konstatovat, že autor velmi svědomitě a barvitě popisuje jednotlivé archetypy. Dále také naznačuje, jaké 
firmy se s archetypy ztotožňují. Oceňuji (jako fanoušek SW) přirovnání s Anakinem Skywalkerem či 
uvedení odstavce u každého archetypu, který se zabývá automobilovými značkami, a to primárně 
vzhledem k zaměření práce.  
Jako nešťastné se mi jeví využití jednoho hlavního zdroje, který je sice doplňován jinými zdroji, ovšem ve 
většině případů autor vychází z publikace autorů Mark a Pearson (2012). Toto kazí dojem celé literární 
rešerše, kterou jinak považuji za vhodnou pro tento typ práce. Musím ocenit zařazení kapitoly 3.4 
s názvem Metodika archetypů v brand managementu. Tato kapitola pozvedá úroveň teoretické části. 
Naopak nerozumím zařazení velmi krátkých kapitol 3.2 a 3.3, které nespatřuji jako podstatné. Kapitola o 
F1 je dle mého názoru spíše zajímavým výtahem nežli akademickou teoretickou částí závěrečné práce. 
Uvedené citace bez autorových komentářů pokládám za bezcenné.  
 
Cíl práce je uveden v abstraktu práce i v samostatné kapitole a je z něj zřejmé, co bude autor zkoumat. 
Uvedení Slovenska v cíli práce v závorce mi nepřijde vhodné, jelikož buďto zkoumám archetypy i 



z pohledu slovenských fanoušků či nikoliv, takto vlastně nevím, co byl autorův hlavní záměr. Autor se 
snaží úkoly práce uvádět relativně konkrétně, avšak i tak bych očekával konkrétnější úkoly práce.  
 
Autor závěrečné práce v metodické části popisuje sestavení teoretické části, což nepovažuji za důležité, 
jelikož tyto informace odvodí sám čtenář po přečtení teoretické části. V metodické části se nedovídám, 
proč bylo využito toto kvantitativní dotazování. Konstrukce dotazníku je popisována velmi detailně, což 
kvituji. Na druhou stranu již v metodické části spatřuji problémy u pilotáže, což sám autor přiznává 
v diskuzi. Zde bylo vhodnější výzkum zastavil a zkusil kontaktovat více respondentů do pilotáže, jelikož 
právě kvalita výzkumného konstruktu je pro tuto práci tak stěžejní. Bohužel se tak nestalo a autor 
pokračoval dále ve výzkumu. Na tomto místě je opravdu nutné zmínit, že tento dotazník vypadá jako 
technicky velmi náročný, a to primárně optikou bakalářské úrovně. K tomuto je nutné přihlédnout. 
Samotná doba sběru dat se mi jeví jako krátká.  
Absolutně nerozumím větě, kde autor uvádí, že počet respondentů, kteří dotazník dokončili, je dostatečný. 
Dle mého názoru tento počet jistě dostatečný není, pokud vezmeme v úvahu ČR i Slovensko a také fakt, 
jak velké jsou uváděné fanouškovské skupiny na sociálních sítích. Myslím, že právě tento fakt způsobuje 
předkládané práci největší újmu, jelikož muselo dojít i k následnému sloučení věkových kategorií, jak 
autor uvádí v metodické části. Vzhledem k uvedenému je z mého pohledu nepochopitelné, že autor 
v metodické či diskuzní části neuvádí, že tento výzkum nelze generalizovat, ty by jistě napomohlo 
k lepšímu vnímání celé práce. Způsob analýzy získaných dat musím ovšem pochválit. 
 
Praktická část je rozpracována vyhovujícím způsobem. Autor práce se v tomto případě relativně složité 
úlohy zhostil dobře. Pečlivý popis získaných informací dodává práci na kvalitě. Ovšem vzhledem ke 
získaným datovým podkladům je i přes autorovu snahu o přehlednost výsledková část pro čtenáře 
relativně komplikovaná. Je potěšující, že se autor pustil do práce s tzv. wordcloudy. Tento fakt dodává 
práci eleganci, kterou ale následně lehce kazí vyobrazené grafy. Celkovou strukturu výsledkové části 
považuji za zdařilou, a to hlavně z důvodu zaměření práce, které není obvyklé.  
 
Diskuze je zpracována na necelých třech stranách a naznačuje možné limity výzkumu, které bych si ale 
dokázal představit podrobnější. Autor se bohužel nevrací k teoretické části a nestaví proti sobě názory 
autorů uváděné v teorii a výsledky svého výzkumu, což je v tomto případě opravdu škoda, jelikož mohl 
jistě dojít k zajímavým zjištěním. Závěr práce je relativně chudý. Očekával bych v závěru lépe zpracované 
hlavní výsledky práce.  
 
Použitá literatura splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Využití 29 zdrojů je v případě 
bakalářské práce dostačující. Přílohy práce považuji za zdařilé.  
 
Připomínky: 
Doporučil bych některé pasáže citovat, jelikož se jistě nejedná o obecnou znalost (např. str. 11). U 
grafických objektů je v práci nesprávně citováno (primárně rok). Čísla stránek u citací je třeba uvádět 
pouze v případě citace přímé, citace přímé uvádíme kurzívou. Jedna věta netvoří samostatný odstavec. 
Práce obsahuje řadu překlepů, gramatických chyb či slov navíc, což kazí celkový dojem z práce. Některé 
obrázky nemají správný název (např. str. 38) a na některé obrázky není v textu odkazováno.  
 
Grafy v praktické části práce by byly lépe čitelné, kdyby měly bílé pozadí. Autor v některých případech 
využívá nevhodná či zabarvená slova, která se do akademické práce nehodí.  
 
…str. 9…Oblíbenost a popularita formule 1 mezi širokou veřejností se zvýšili díky vysílání přímých přenosů 
závodů na televizních obrazovkách… 
…str. 15…Touží po dobrotě a preferují morální chování nad nemorálním a dobrotě před chamtivostí… 
…str. 16…Pracovnici na nižších pozicích… 
…str. 19…V posledním půlstoletí mnoho značek, které představují archetyp Hrdiny… 
…str. 20…Klaun ukazuje, se dá žít odlehčeně a spontánně, nejen ve spěchu a stresu… 
…str. 23…V dnešní době je však stabilita vzácnou situací v dnešním divoce se měnící době… 
…str. 30…Tato stáj během své první a zároveň poslední sezoně dosáhla na oba tituly mistrů světa… 
…str. 31…Pokud byl respondent s náhradou nesouhlasil… 
…str. 33…Při konstrukci otázek bylo stanoveno společně s vedoucím práce, že pro výzkumu bylo 
nejvhodnější použít, pokud možno interaktivní formu pokládání otázek respondentům, tak aby otázky byly 
jednoduché a srozumitelné… 
…str. 34…výzkumník chtěl vyvolat v respondentech pocitu přátelství… 
…str. 37…V analytické části této bakalářské práce se výzkumník zabýval výsledky, které získal z 
elektronického dotazování. Nejprve jsou definováni a popsáni… 
…str. 37…Mezi muži a ženami nalezneme výraznější rozdíl než mezi při geografické segmentaci 
respondentů… 



…str. 37…Tohoto výzkumu zúčastnilo celkem 144 mužů a 25 žen… 
…str. 37…Graficky tato skutečnost vyjádřena obrázkem 23 uprostřed dole… 
…str. 38…Tým McLaren celkově nemá jednoznačně daný, dominantní archetyp… 
…str. 38…Muži rovněž více přiřazovali McLarenu více tvrzení Kouzelníka než ženy… 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jaký důvod jste měl pro zkoumání archetypů u stájí F1 i na Slovensku (kromě propojených 
stránek sociálních sítí a AMC)? 

2. Jaká opatření je třeba mít na mysli v případě vytvoření vlastní kolekce se jménem určitého 
sportovce u archetypu Hrdiny, a to primárně s ohledem na přešlapy či skandály sportovců – 
např. Woods?  

3. V teoretické části práce nezmiňujete například automobilové značky Subaru a Škoda Auto. Jaké 
archetypy je možno těmto značkám přiřadit? 

4. Jak byste nyní postupoval, abyste získal více odpovědí v dotazníku (vzhledem k vysoké míře 
nedokončených dotazníků)? 

 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře – Dobře v závislosti na průběhu obhajoby 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
V Praze dne 27. srpna 2021        
                                                                       ….......................................................... 
       Ing. Mgr. Daniel Opelík 
 


