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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Diplomantka zvolila komplexní a obtížné téma, zvolenou metodu hloubkových rozhovorů však zvládla výborně a 

podařilo se jí kvalitativní analýzou identifikovat řadu poznatků. Přestože použitý vzorek deseti respondentů není 

reprezentativní, práce poskytuje dobře ukotvený vhled do problematiky jak po teoretické, tak analytické stránce.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

V práci jsou ojedinělé překlepy či stylistické nesrovnalosti.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomantka si zvolila téma, jež bývá námětem mnoha profesionálních marketingových výzkumů a studií. 

Pokusila se je však pojednat v rámci bakalářské práce a s použitím metodologie, která je přiměřená stanovenému 

rozsahu. Využila konceptu map životního stylu Pierra Bourdieuho, které s pomocí kvalitativní analýzy 

hloubkových rozhovorů aplikovala na českou vysokopříjmovou skupinu. Určitým nedostatkem práce může být 

komparace s existujícími reprezentativními výzkumy, zaměřenými na tuto oblast, avšak jejich data nejsou 

obvykle veřejně přístupná. 

Diplomantka postupovala systematicky a s odpovědným přístupem jak k teoretické přípravě, tak analýze. 

Výsledná práce proto sice neposkytuje reprezentativní data a je ovlivněna faktory, které diplomantka uvádí, 

přesto poskytuje zajímavou sondu a cenné poznatky, které mohou sloužit jako podklad pro další práci.  

Práce přináší původní výsledky a solidní teoretickou přípravu, hodnotím ji proto jako výbornou.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V práci uvádíte, že respondenti velmi podrobně racionalizují svůj vztah k luxusnímu zboží a značkovým 

preferencím, ať již spadají do ostentativní či neostentativní spotřeby. Proč stejně tak nepodléhá 

racionalizaci kultura jako určitý způsob životního stylu, který je ve vyspělých společnostech ve vrstvách 

s vysokým příjmem neodbytně spojený (např. opera, výtvarné umění, náročné koníčky, podpora mladých 

talentů…)?   

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


