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Předložená práce představuje standardní typ studie, v níž po poměrně rozsáhlé rekapitulaci 
východisek dostává slovo vlastní empirická sonda. Díky zařazení části grafů do příloh 
zaujímá jen malou část, ale ukazuje určitý přínos autorky, a potvrzuje také schopnost 
získávat a zpracovávat vlastní data. Protože.v úvodní části navazuje na reprezentativní 
zdroje a využívá získaných informací od prodejce, vzniká tak i na pohled hezká práce. 

Několik drobných připomínek lze mít ke stránce metodologické, stylistické a "teoretické", i 
když tu poslední dimenzi mohu posoudit jen jaksi zdálky. Zařazení části grafů do příloh je 
logické, protože plní funkci dokumentační, ale přece jen čtenář mezitím zapomene, jak je 
vlastně definována cílová skupina. Graf k ot.8 není přes veškerou snahu nejpřehlednější 
/68/. Otázka reprezentativnosti záleží hodně na úhlu pohledu - pokud jsou cílovou skupinou 
jen návštěvníci barů, pak bych považoval za přijatelné autorčino stanovisko na s.51, ale 
stejně musí čekat námitku, že není jisté, zda samotný výběr určitých barů nejde "klientovi" na 
ruku tím, že právě do nich cílová skupina chodí. .. 

Drobnosti k textu: 
11 - Nižší počet zemí. ... ? 
Proč Vodka na s.17? 
34 - situací 
10 - mladistvým 
55 - možná nejasné přiřazení odkazu při citaci G.Hamela. 

Z obecnějšího pohledu mě napadá několik rýpavých poznámek: 
Proč je tolik povyku kolem pojmu disruption, když jde vlastně o koncept změny, kreativity a 
permanentních inovací? Viz také koncept nekonvenčního podniku - proč je nekonvenční ten, 
kdo pozoruje vnější svět, ale neanalyzuje sebe sama /351? Platí to obecně, anebo jen o 
producentech vodky? Mám prostě za to, že řada příruček prostě kupí na sebe teze jednu 
přes druhou, ale logický systém to příliš nevytváří (pokud neřekneme rovnou že jde o 
postmoderní přístup k organizaci a psaní příruček). Že reklama potřebuje nápad a změnu 
(ale nesmi "zničit" značku), je jasné každému. A když už je značka Absolut vyjádřením 
životního stylu, tak jakého (diplomantka to v dotazníku nemá, ale to jí nevyčítám l ) a jak tomu 
odpovídá čistá láhev /381? Vyšší střední vzdělání asi ne /39/, nebo jde fakt o životní styl, 
který se zajímá o životní styl? Já totiž podezírám ty firemní kreativce z toho, že je prostě 
něco napadne, a dodatečně podsunou šéfům nějakou historku, jejíž obsah a logiku nikdo 
nezkoumá (konzultoval jsem měření impaktu pro jednu takovou kampaň ... ). 

Říkám to proto, že na jedné straně je hezké, že absolventi studia budou schopni předkládat 
standardní a profesionálně odvedené práce, na druhé straně by mohli zůstat trochu kritičtější 
k tomu, co se jim předkládá. Už proto, že kritičnost je jedním z předpokladů tvořivosti. 

Tento povzdech možná vysvětlí, proč tuto jinak zdařilou studii z důvodu obtížnosti srovnání 
hodnotím předběžně jako velmi dobrou. 
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