
Posudek oponenta na diplomovou práci Kláry Januškové 

(Geo)Demografické faktory ovlivňující chování spotřebitele 

 

Magisterská práce Kláry Januškové zabývající se (Geo)Demografickými faktory ovlivňující 

chování spotřebitele je tvořena pěti kapitolami. Textová část, která má 71 stran, je doplněna 

seznamem použité literatury a elektronických zdrojů v rozsahu 4 stran a přílohou o 23 

stranách. Primárně lze diplomovou práci rozdělit na teoretickou a empirickou část. 

Téma diplomové práce zaměřené na chování spotřebitele je nepochybně velmi zajímavé, 

avšak ve své podstatě značně náročné, neboť je rozsáhlé a vyžaduje propojení terminologie 

a poznatků několika vědních disciplín. Již samotný název diplomové práce naznačuje, že se 

nacházíme na pomezí demografie, ekonomie, sociologie a psychologie. S ohledem 

na současný hospodářský a populační vývoj v České republice, ale i ve světě, je téma 

zajímavé i svou aktuálností. 

Předkládaná diplomová práce má jasně stanovený cíl. Analýzou spotřebního chování 

a zákaznické spokojenosti s ohledem na (geo)demografické a sociální faktory ilustrovat 

využití demografie v moderním marketingu. S ohledem na daný cíl je struktura práce logická. 

Zatímco teoretická část, která tvoří více než polovinu textové části, se detailně zabývá 

vymezením použitých pojmů, přesahem vědních disciplín zaměřených na lidské chování, 

popisem existujících konceptů a faktorů ovlivňujících spotřebitelské chování, empirická část 

práce analyzuje standardními statistickými metodami data výzkumu o (ne)spokojenosti 

spotřebitele mobilních služeb. Analýza zahrnuje stanovení hypotéz, popis dat, testování 

hypotéz s využitím t-testu, F-testu a Chí-kvadrát testu, a korelační, regresní a faktorovou 

analýzu. 

Až na drobná opomenutí ve formátování, citacích, pravopisu, z formálního hlediska nemá 

předkládaná diplomová práce zásadní nedostatky. Teoretická část práce poskytuje 

východiska pro empirickou část, přičemž uvedená analýza ilustruje relevantnost 

(geo)demografických faktorů. Pouze shrnutí lze považovat za příliš stručné. Závěr práce 

obsahuje jen výsledky analýzy bez náznaku diskuze, zabývající se zobecněním, slabinami 

daného přístupu nebo jinými možnostmi využití demografie v moderním marketingu. 

Za přínosné bych považovala i uvedení informací o verzi použitého softwaru SPSS, 

detailnější seznam elektronických zdrojů a v rámci možností i informace o poskytovateli dat.  

 

Diplomovou práci Kláry Januškové doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 18. 9. 2010        Mgr. Olga Sivková 


