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Diplomová práce studentky Kláry Januškové: „(Geo)demografické faktory ovlivňující chování 
spotřebitele“ má 109 stran textu, z nichž 27 stran tvoří přílohy. Práce je logicky rozdělena na 
5 základních kapitol s bohatým vnitřním členěním. Součástí těchto pěti kapitol je i úvodu a 
závěrečné shrnutí. Mimo číslované kapitoly stojí přehled literatury. Práce není opatřena 
seznamy grafických objektů v ní umístěných.  
 

Na obecný úvod navazuje stručná formulace cílů a hypotézy. Cílem práce je analýza 
spotřebitelského chování a spokojenosti vybraných skupin spotřebitelů z pohledu 
(geo)demografických a sociálních proměnných a identifikace faktorů, které mají vliv na 
úroveň zákaznické spokojenosti. Základní hypotéza výzkumu spočívá v tvrzení, že každý 
spotřebitel má odlišné potřeby a že na každého z nich působí odlišně různé komponenty 
prostředí, což se odráží v rozdílném spotřebitelském chování i v úrovni spokojenosti.  
 

V metodologických poznámkách, které jsou obsahem druhé kapitoly, autorka pouze stručně 
nastiňuje základní rozdělení metod a jejich parametrů používaných při výzkumu trhu.  
 

Vlastní zpracování tématu práce je soustředěno do třetí a čtvrté kapitoly.  V třetí kapitole 
věnované spotřebiteli a spotřebitelskému chování jsou detailně rozpracovány na třiceti 
stranách teoretické základy tohoto chování. Na typologii a strukturaci projevů 
spotřebitelského chování logicky navazuje detailní charakteristika prostředí působícího na 
sledované chování a specifikace faktorů. Závěr teoretické části práce je věnován klasifikaci 
spotřebitelů a trhů. Obsahem čtvrté kapitoly je empirický výzkum provedený profesionální 
marketingovou agenturou, jehož výsledky autorka pro potřeby své diplomové práce 
zpracovala. Definovány jsou nejprve cíle a zadání výzkumu a v návaznosti na ně pak 
specifikovány dále použité metody analýzy dat. Vlastní analýza dat opírající se o dále 
rozpracované hypotézy výzkumu je prezentována na následujících více než třiceti stranách 
textu a tvoří tak rozhodující část čtvrté kapitoly předložené diplomové práce. Závěrečné 
shrnutí pak již jen rekapituluje hlavní vstupní poznatky a předpoklady a nejvýznamnější 
výsledky vlastních analýz.   
 

Diplomová práce Kláry Januškové již na první pohled zaujme čistotou svého zpracování, 
především důsledným dodržování základních pravidel editování odborných textů. Obdobný 
dojem pak čtenář získává i z vlastního obsahu práce. Logicky důsledná strukturace textu, 
jasné vyjadřování a obratné formulace vytvářejí čtivý text. K němu přispívá i významová 
diferenciace textu jeho vhodně zvoleným zvýrazňováním. Na velmi dobré, až profesionální 
úrovni je také citování jiných autorů, bibliografické odkazy i záznamy a uvádění zdrojů dat a 
dalších informací. Z obsahového hlediska je potřeba vyzvednou korektní a kultivované 
používání metodických nástrojů, zejména pak statistických metod.  
 

Pečlivost a odborná erudovanost autorky podpořená její plnohodnotnou praxí v dané oblasti 
má za následek, že jsem při hodnocení práce nenalezl žádné natolik závažné nedostatky, 
jejichž uvedení by nevyznělo jako pouhá kritiku pro kritiku. Proto doporučuji přijmout 
diplomovou práci Kláry Januškové: „(Geo)demografické faktory ovlivňující chování 
spotřebitele“ k obhajobě. 
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