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Při standardním zkoumání trhu určitého produktu je třeba věnovat pozornost všem prvkům 

trhu. Z marketingového hlediska má největší význam pochopení toho, jak probíhá proces 

rozhodování spotřebitele o nákupu. Na základě znalosti jednotlivých kroků, kterými prochází 

spotřebitel od uvědomění si potřeby až po její uspokojení, můžeme odpovědět na otázku -

jak budou spotřebitelé reagovat na různé marketingové podněty. Z tohoto hlediska považuji 

strukturu bakalářské práce za funkční. Oceňuji i snahu autorky nalézt v spotřebitelském 

chování vazbu mezi životním stylem a strukturou spotřeby. T. Jelínková měla od zadání 

bakalářské práce jasnou představu, čím se chce zabývat. Podle mého názoru svůj záměr 

splnila, přestože v bakalářské práci cíl není jednoznačně vymezen. 

Bakalářská práce je vedle úvodu a závěru rozdělena do tří kapitol. Každá z nich obsahuje 

relativně samostatný výklad, ale jejich propojení se plně nepodařilo realizovat, je spíše 

rámcové. Zřejmé je to u případové studie (kapitola 3), která je obecně nazvána a má přitom 

ověřit hypotézu, že " ... i přes relativně zřídka pořádané promo akce a téměř žádné reklamy, 

je Absolut Vodka v povědomí uživatelů alkoholu pevně zakořeněna." (str. 42) Jiným 

příkladem je charakteristika marketingového mixu (kapitola 2.1), jehož využití u Absolut 

vodky také není plně uvedeno. Příčinou je pravděpodobně snaha autorky vyložit teoretické 

přístupy současně s jejich aplikací. Zároveň ale mohu konstatovat, že výklad v každé 

tematické části (kapitole) podává vyčerpávající informace o dané problematice. 

Formální nedostatky práce jsou zanedbatelné, například údaje bez uvedení pramene (str. 7), 

a úprava textu je zdařilá. Autorka pracovala samostatně, její příprava na konzultace byla 

svědomitá a zpracování tématu věnovala velké množství času, především při verifikaci 

hypotézy .... T. Jelínková prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky při analýze 

specifického trhu a její bakalářskou práci doporučuji k ústní obhajobě. 

Doplňující otázky: 

Jak ovlivňuje koncept "Disruption" realizaci marketingového mixu? 

Na str. 36 uvádíte heslo "Všechno začíná nápadem" nikoli "Všechno začíná u 

zákazníka", proč se tedy v případové studii věnujete percepci zákazníků? 
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