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Doktorandka- Ing. Monika Horáková - pŤedloŽilaSVoupráci k obhajoběs tematikou,kteráje
ve struktuŤe
obvykl;ich doktorskychtématpoměrněneobvyklá: zabyvá se stále ještěmnohdy
pŤehlíŽenou
problematikoupoměrněhomogennícílovéspotŤebitelské
skupiny, u niŽ zkoumá
její spotŤebitelské
chování v rámci ana|yzy ttí zákIadníchfaktorri: struktury spotŤebitelského
chovánív determinaci disponibilníhopŤíjmu,domácí Samoprodukcea volnéhočasuvčetně
spánku.
Je záslužné,kdyŽ pŤedmětemanalyzyje specifick;/v;yseksociální reality, zníž pak lze
vyvozovat pŤiměŤeně
zobecĎujícízávěÍy na chování globální ,,stejnorodé..
cílovéskupiny.
Studenti vysokych škol nepochybněpŤedstavují
velmi zajímavyspotŤebitelsk;/
segmentjak
z hlediska svéhoaktuálníhochovánína trhu' tak i z hlediska prognÓzy budoucíhochováníjiŽ
plnohodnotnychspotŤebitel.
o aktuálnosti danéhotématutedy není pochyb a je tŤebaocenit prrikopnick;i pŤístupk
tématu i hledání metod, jak nejlépe tuto cílovou skupinu operaciona|izovat,uchopit,
analyzovata interpretovatjejí aktuálníformy chovánína spotŤebitelském
trhu.

C L AZVOLENE METODY ZPRACOVANI
Cíl práce definuje doktorandka na str. 48: ,,Hlavním cílem dizertačnípráce je tvorba
rozšíŤeného
milcroekonomického
modelu rozhodovánístudentajako spotŤebiteleo alokaci
času 24 h mezi 3 proměnné..spotŤeba (determinovaná disponibilním pŤíjmem),domácí
Samoprodukcea volny časvčetněspdnkiu...Formuluje zárove 11 dílčíchcílri, 1imiŽnaplřuje
cíl hlavní.
Ve 3. kapitole pribliŽuje zvolenépracovnímetody:jejich vyběr a strukturajsou voleny
adekvátnětematice- vychází z aktuálnísociálně ekonomicképraxe,tedy z obvykléhochování
studentťr,prostŤednictvímliterárních rešeršísleduje dané téma v domácí i zahraniční
literatuŤe.
Na základě prostudovanychpramenridefinuje pracovníhypotéZya volí konkrétní
pracovnímetody - obecně teoretickéa empirické.Určujevyzkumny vzorek a charakterizuje
metodusběru, zpracovánía interpretacedat. Pracuje s kvantitativním(I.{:918)i kvalitativním
vyzkumem S pomocípolostrukturovanychrozhovorri611:22).Veškerézjištěnédaje i vlastní
hypotézyŤádněstatistickyverifikuje.

DOSAHNUTE VYSLEDKY A SPLNENI CILE
práci splněny. Pokud bychom jako hlavní
Cíle definovanédoktorandkoujsou v pŤedložené
ťrsilí
chápali odpověd' na základní otázku
kritérium hodnocení doktorandskéhostudijního
.
smyslu doktorskéhostudia iaky ie vědeckÝ, originální, ptivodní pňínosdané disertace,
pak v pŤípadě
doktorskádisertaceje zajímavym
Ing. Moniky Horákové|ze Ííci,žepŤedložená
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a podnětnym pŤíspěvkem k poznání specifiky spotrebitelského chování segmentu
vysokoškolskémIádeŽe. Co ovšem povaŽuji za problematicky faktor celého zkoumání, je
nevyhraněnyprofil zkoumanéhovzorku. Doktorandka totiŽ zkoumá v jednom celku studenty
prezenčníhoi kombinovaného studia, pŤičemŽje nepochybné,že v Ťadě charakteristik
vykazují tyto dvě skupiny poměrně značnérozdíly v mnoha druzích chování - Ve velikosti
pŤíjmu,v časovémsnímkudne, v mnoŽstvídomácípráce, v nákladech na bydlení(doma a na
koleji _ v podnájmu), ve formách prožívánía objemu volného časua to jak u muž , ale
pŤedevšímu žen studujícíchv kombinované formě studia, atd. Této otázce Se musí
doktorandkavěnovat v pr běhu obhajoby: pokud by vzala v vahu, Že dospělí _ ženatíl
vdanéi svobodnístudentijiž mají své bydlení,stabilnípŤíjem,jsou determinovánichodem
rodiny a péčío děti, vlastními pracovnímipovinnostmi, mají ustálenéťo'my spotŤebního
chování i trávení volného času,pak je nelze ana|yzovatspolu se studenty,jejichž jedinou
povinností je studovat a ke studiu si také (ne všichni) pŤivydělávat. Zde spatŤuji
metodologickoukomplikaci, kteréznejišťuje
získanévysledky a moŽnostijejich genera|izace.

NOS PRO ROZVOJ TEORIE A PRAXE
Práce jako celek je jistě pŤínosnympočinem pro oblast zkoumání spotŤebníhochování
specifickéhosegmentuspotŤebitelské
veŤejnosti.
pustit
oceřuji odvahu doktorandky
se do dosud málo prozkoumané látky, hledání
moŽn;fcha pŤínosnych
metod zkoumání.oceněnízasluhujetakédiskuse o zjištěnychdatecha
snaha o vyvozování závěrŮ. To vše je ovšem zatíženov!še uvedenou metodologickou
neuváŽeností,která pŤímovybízí k tomu, aby kvantitativní data byla pŤekvalifikovánaa
pŤepočtena
na čistěprezenční
studenty.
je
Nicméně to prvnípráce s danou tématikoua proto hodnotímtolerantnějia konstatuji,že
podněty pro teorii i konkrétnímarketingovoupraxi' jíŽ umoŽriujelepší
doktorandkapŤináší
targeting Ve vztahu ke studentťrmvysokych škol pŤi naplĎování svych podnikatelsk;fch
záměri. Stejně tak \ze z práce čerpatpŤi vyuce na vysokych školách, pŤi ana|yze specifik
cílovych skupin a hledánínástrojripro jejich efektivníformováni a spotŤební
spotŤebitelsk;ich
ovlivĎování.

STRUKTURA A FORMALNI UPRAVA PRACE
Práceje členěnado šestikapitol' s jádrem vědeckévypovědi v kapitolách prvnía čtvrté.
stavu
První kapitola Se věnuje uvedení do problematiky charakteristikousoučasného
jako
Autorka
spotŤebitele.
ana|yzychováníspotŤebitele
na trhu s akcentemna studenta
Ťešení
pracujes tuzemskou i zabtaniční
kniŽníprodukcí.Ve druhékapitole se věnuje formulaci cíle
doktorskédisertace',hypotézavědeck;ichotázek. Tretíkapitola má metodologickycharakter.
Čtvrta kapitola je pochopitelně nejobsáhlejší,protoŽe obsahuje podrobnou zprávu o
prostŤedi.Pátá kapitola
ve vysokoškolském
vysledcíchkvantitativníhoi kvalitativníhošetrení
práce pro vědu a praxi. Poledníkapitola
návazněformulujehlavníautorčinazjištěnío pŤínosu
pak naznačuje moŽné směry dalšího pokračováníVe zkoumané problematice. Závěr
sumarizujehlavnízj ištění.
osobnínasazení
Práci doprovázíobsáhly soupis pouŽitéliteraturya pŤílohadokumentující
doktorandkypŤipráci v terénu.
Velmi nerad tak činím, ale nemohu jinak, neŽ kritizovat jazykovou riroveř práce
vysokoškolskéhopedagoga. Že se doktorandka nekamarádís větnou interpunkcí,to mne
rozčilovalopo celou dobu čtenípráce. A|e Žejsou vpráci pravopisnéa vyraznéstylistické
nedostatkypovažujiza velmi závažnynegativníjev predevšímproto, že doktorandkaprisobí
iako vvsokoškolskÝasistentatudíŽpŤímoovlivĎuie iazvkovou kulturu budoucíchabsolventri.
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Chvbné užívánívztažnÝchzáimen: str. 29 - činnosti,jenž l 3| . produkci,jenŽ l 63 _
vystupy analyzy,jenžbyly podloŽeny/
Pravopisné chvbv: str. 34 - mlŮrŽe
vyvolat nelibí pocit l 73 - mohou bezesporupŤispět
s a m i v y s o k éš k o l yl 7 7 .
f i r m y . . . b y s i m ě | i b y t v ě d o m i . . . ./ 1 0 0 - 2 x - Z m ě n i l i s e
vám....preference
. .. totéž
v pŤílozeK / 106_ firmy by měli pŤizprisobit..l
110 firmy věnovali
l |lI - riŤadypráce by měli vzítl
podle Zi\berman a Poole poukazují/ 4I. Za impulzivní
Chvbná stvlistika: str. 39
v oblasti mÓdy a rekreaci l42- makroekonomickáteorie u tohoto nástroje sledujemel 43 hlu ohledu l 43 - vazba mezí trhem práce ...podtrhuje podstata makroekonomického
pohledul 64 - pomocípočítavychprogramril73 - byly součástí
dotazníkovéšetŤení
l76 činenadá|ychokolnostíovlivřující spotŤebitelskou
poptávku, .... Stejnějako ostatnískupiny
spotŤebitel i na studentyptisobíŤadafaktorri podněcujícíje ke koupi.. / 101 . Jakf postoj
máte na zavedeníškolného(postojk čemu)totéž
v pŤílozeK l I02 - technologiípatňícíl 103
- lepšípŤístup
ke zdravotnípéči...pomohloodhalitmnoŽstvízdravotníchkomplikacíl 103 _
d leŽitymi aspekty ... zahrnujísluŽby l 103 - časvěnovany domácí Samoprodukcel |05 _
povaŽovanychstudenty jako nezbytnou součástl 105
souvisejícísbydlení / l05
společnosti |ze zaÍaditty l |09 _ konečnéspotrebitelskychvydaje / l 13 - provedeny
vyzkum dala validní základ l zacíIenípráce ... byl záměrnym q|,běrem ... rozlišnéformy /
115 _ musíbyt zajištěnov podtextu (kontextu?)
Dalšíchvbv _ str. 39 - navyšenío 126%l 64 - anj. zkratkal
Je to skutečnětristnístav iazykovékulturv.

PUBLIKACNI AKTIVITA DOKTORANDA

Na str. I24-I25 je uveden soupis 9 publikovanych prací doktorandky,které osvědčují
schopnostvytvoňeníodbornéhotextu a schopnostvystoupitna odbornémfÓru a obhajovatsvé
vědecképostupya pŤístupy.
OTAZKY DO DISKUSE
1. Jaké drivody vedly doktorandku k tomu, že neanalyzuje zvlášt,segment prezenčních
v Ťaděsledovan;ichpoloŽek
studentťr
a studentriv kombinovanéformě studia? v žd>,t,
podle nomenklaturyspotŤebních
vydání (str. 18 práce) nepochybněbudejiná finanční
či časovádotace u studentribydlícíchna kolejích,či obecněji mimo domov a u
studentťr
bydlícíchdoma. Patrnéto je napŤ.na str. 74-75: distribuce dat podle
proměnnétypu studia,věku a pŤíjmu.
2. Proč v segmentu persuazivních nástrojti' které ovlivĎují vysokoškoláky, byla
vynechánaklasická reklama- at,jiŽ masmediálnínebo internetová?
genera\izovatna celou vysokoškolskoupopulaci v ČR.
3. Nakolik lze vysledky šetŤení
SOUHRNNE STANOVISKO OPONENTA
PŤedloŽenoudoktorskou disertaci povaŽuji za inovativnípráci, potvrzujícíautorskou snahu
ana|yzovatdosud v tuzemskujen v malémíŤeZpracovanouopomíjenoutematiku spotŤebního
chování vysokoškolskéhostudentstva.Prokazuje obeznámenostdoktorandky s tematikou,
schopnost aplikovat získanépoznatky na konkrétníanalyticky materiáI a vytváŤet syntézy
TRENDY
dílčích.poznatk s'hodnotícím postojem. Disertační práci ' So}JCAsyI
doporučuji
CR
PODMINKACH
v
CHOVANI
STUDENTU
SPOTREBITELSKEHO
k obhajobě a po jejím rispěšnémprriběhu dopgručuii udělit Ing. Monice Horákové
vědeckÝ titul PhD. v oboru 620V038 _ Management a ekonomika
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