
Oponentní posudek na diplomovou práci Jiřího Šilera „Vybrané shody o 
odlišnosti ve spotřebitelském chování Čechů a Slováků“

Předkládaná diplomová práce je teoreticko-empirického charakteru (s poměrem obou části 
zhruba 1:1, počítáme-li do empirické části i vhodně vybrané zařazené přílohy k výzkumům). 
Teoretická část se zabývá spotřebitelstvím obecně (spotřebitel, spotřebitelské chování, 
charakteristika spotřebitelství v současnosti) i ve vazbě na hodnotové orientace a 
charakterizuje základní kulturně-hodnotově-spotřebitelskou situaci v Československu, Česku 
a Slovensku. Přestože zdánlivě autor v této části téma poněkud „rozdrobuje“ tím, že se 
dotýká více různých aspektů a přístupů k tématu, výsledkem není chaos, ale pro mě 
smysluplná mozaika (jistě bylo možné věnovat se hlouběji jen části otázek, ale autorova jiná 
cesta byla úspěšná). Předností celé teoretické části podle mého názoru je snaha o 
přehlednost, hledání různých přístupů, vazba na praktickou část a v neposlední řadě i čtivost 
(nikoli na úkor „správnosti“ obsahu). 
Praktická část představuje výsledky z několika „cizích“ výzkumu a jednoho vlastního 
průzkumu. Výsledky výzkumů jsou interpretovány a prezentovány adekvátně a z hlediska 
formální kultury téměř ukázkově (i když názvy obrázků atd. bych raději dávala před, nad 
obrázek a bibliografický údaj pod obrázkem by měl být kompletní – bez spoléhání na seznam 
literatury). 
Vybrané konkrétní poznámky a připomínky:

- ne příliš dobrou vizitkou práce je gramaticky nesmyslný název (mělo by snad jít o 
„shody a rozdíly“ (nemluvě o tom, že orientačně pro čtenáře vhodnější by bylo 
„Spotřebitelské chování Čechů a Slováků (shody a rozdíly)“ s možným doplněním 
datace těžiště práce),

- v myšlence	„Vztah	k moderním	technologiím	považuje	autor	za	relevantní	
indikátor	pro	zkoumání	rozdílů	ve	spotřebitelském	chování	mezi	oběma	národy,	
neboť	jsou	to	právě	inovace	a	technologie,	které	hýbou	dnešním	světem.	Zároveň	
se	dá	předpokládat,	že	jejich	dynamický	rozvoj	bude	významně	odlišovat	chování	
lidí	v rámci	několika	generací,	obzvláště	pak	v České	republice	a	na	Slovensku,	
kde	mají	starší	generace	zkušenost	s komunistickým	režimem.“	(str.5)	
nerozumím	souvislosti	moderních	technologií	a	komunistického	režimu?,

- str.6: nejsem si jistá vhodností konkrétní formulace hypotéz,
- str.11: proti výhodnosti jednotné globální komunikační strategie stojí nutnost se 

odlišit a lákat zákazníka právě odlišností („kulturními specifiky“) a nikoli stejností,
- str.21: „Ve	všech	výše	zmíněných	modelech	hraje	kultura	velmi	významnou	roli	a	

Kotler	poznamenává,	že	„kulturní	faktory	mají	nejširší	a	nejhlubší	vliv	na	
spotřebitelovo	chování““	– přinejmenším	šířka	vlivu	jistě	souvisí	

- s šířkou vymezení kultury a kulturních faktorů,
- str.28 (obdobně i další): citace z druhé ruky mají svá pravidla, která autor výrazně 

častěji nedodržuje – kromě toho mám otázku:  autor v mnohém vychází z tezí 
Hofstedeho, ale nikde není uvedena žádná jeho větší práce – proč?,

- str.43: pojímání Čechů a Slováků jako bratrů není vždy myšleno jen pozitivně 
(„příbuzné si člověk nevybírá“; velký bratr si vše přisvojuje, zatímco malý bratr musí 
poslouchat většího atd.),

- str.45: „Obliba amerického zboží byla zřejmým výsledkem „vynikající reklamy a 
dovedného prodeje amerického zboží a zároveň i --- podobně jako v jiných zemích --- 
skutečné fascinace zaoceánskými novinkami a módou“ (Parafianowicz, 2003).“ –



nezanedbatelnou okolností obliby amerického zboží po 2. světové válce byla jistě i 
skutečnost, že evropský průmysl se musel nejprve obnovit po válečných škodách,

- str. 48: přes veškerý spotřební nedostatek v Československu do začátku 90. let přece 
jen nelze jednoduše konstatovat, že 40 let nebylo dostupné téměř žádné spotřební 
zboží,

- gramatických chyb je v práci opravdu minimum, ale spojení „Světlíkovi studie“ 
(str.54) (Vary jsou zásadně Karlovy) přece jen bije do očí,

- str.101: v druhé větě má autor na mysli – doufám -  nikoli teoretickou, ale empirickou 
část práce.

Diplomovou práci považuji celkově za velmi zdařilou, jednoznačně ji doporučuji k obhajobě 
s předběžnou klasifikací mezi výborně a velmi dobře.

Praha, 12.9.2014                                                                    PhDr. Jana Duffková, CSc.


