
POS.fI.D.ffiil( ilS:ERTACI..{I PRACE . O,POil{B.}$T
NAZEV SOUCASNE TRENDY SPOTREBITELSKEHO

CHoVÁNÍ STUDExIŮ V PoDivtÍxxÁcn Čn
DOKTORAND Ing. Monika Horáková
SKOLICI
PRACovIŠrĚ

UNIVERZTTATOMASE BATI VE ZLINE
Fakulta managementu a ekonomiky

ROZSAH PRACE l 15 stran textu * seznam literatury str. 1 16 - 125 + 24 stran pŤíloh
SKOLITEL doc. Ing. Zuzana Dohnalová, PhD.
OPONENT prof. PhDr. Dušan Pavlri, CSc.
HosNocENY ASPEKŤ HODI{OCENI
AKTUALNOST ZVOLENEHO TEMATU

Doktorandka - Ing. Monika Horáková - pŤedloŽila SVou práci k obhajobě s tematikou, která je
ve struktuŤe obvykl;ich doktorskych témat poměrně neobvyklá: zabyvá se stále ještě mnohdy
pŤehlíŽenou problematikou poměrně homogenní cílové spotŤebitelské skupiny, u niŽ zkoumá
její spotŤebitelské chování v rámci ana|yzy ttí zákIadních faktorri: struktury spotŤebitelského
chování v determinaci disponibilního pŤíjmu, domácí Samoprodukce a volného času včetně
spánku.

Je záslužné, kdyŽ pŤedmětem analyzy je specifick;/ v;ysek sociální reality, zníž pak lze
vyvozovat pŤiměŤeně zobecĎuj ící závěÍy na chování globální ,,stejnorodé.. cílové skupiny.
Studenti vysokych škol nepochybně pŤedstavují velmi zajímavy spotŤebitelsk;/ segment jak
z hlediska svého aktuálního chování na trhu' tak i z hlediska prognÓzy budoucího chování jiŽ
plnohodnotnych spotŤebitel .

o aktuálnosti daného tématu tedy není pochyb a je tŤeba ocenit prrikopnick;i pŤístup k
tématu i hledání metod, jak nejlépe tuto cílovou skupinu operaciona|izovat, uchopit,
analyzovat a interpretovat její aktuální formy chování na spotŤebitelském trhu.

C L AZVOLENE METODY ZPRACOVANI

Cíl práce definuje doktorandka na str. 48: ,, Hlavním cílem dizertační práce je tvorba
rozšíŤeného milcroekonomického modelu rozhodování studenta jako spotŤebitele o alokaci
času 24 h mezi 3 proměnné.. spotŤeba (determinovaná disponibilním pŤíjmem), domácí
Samoprodukce a volny čas včetně spdnkiu... Formuluje zárove 11 dílčích cílri, 1imiŽ naplřuje
cíl hlavní.
Ve 3. kapitole pribliŽuje zvolené pracovní metody: jejich vyběr a struktura jsou voleny
adekvátně tematice - vychází z aktuální sociálně ekonomické praxe, tedy z obvyklého chování
studentťr, prostŤednictvím literárních rešerší sleduje dané téma v domácí i zahraniční
literatuŤe. Na základě prostudovanych pramenri definuje pracovní hypotéZy a volí konkrétní
pracovní metody - obecně teoretické a empirické. Určuje vyzkumny vzorek a charakterizuje
metodu sběru, zpracování a interpretace dat. Pracuje s kvantitativním (I.{:918) i kvalitativním
vyzkumem S pomocí polostrukturovanych rozhovorri 611:22). Veškeré zjištěné daje i vlastní
hypotézy Ťádně statisticky verifi kuje.

DOSAHNUTE VYSLEDKY A SPLNENI CILE

Cíle definované doktorandkou jsou v pŤedložené práci splněny. Pokud bychom jako hlavní
kritérium hodnocení doktorandského studijního ťrsilí chápali odpověd' na základní otázku
smyslu doktorského studia . iaky ie vědeckÝ, originální, ptivodní pňínos dané disertace,
pak v pŤípadě Ing. Moniky Horákové |ze Ííci, že pŤedložená doktorská disertace je zajímavym
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a podnětnym pŤíspěvkem k poznání specifiky spotrebitelského chování segmentu
vysokoškolské mIádeŽe. Co ovšem povaŽuji za problematicky faktor celého zkoumání, je
nevyhraněny profil zkoumaného vzorku. Doktorandka totiŽ zkoumá v jednom celku studenty
prezenčního i kombinovaného studia, pŤičemŽ je nepochybné, že v Ťadě charakteristik
vykazují tyto dvě skupiny poměrně značné rozdíly v mnoha druzích chování - Ve velikosti
pŤíjmu, v časovém snímku dne, v mnoŽství domácí práce, v nákladech na bydlení (doma a na
koleji _ v podnájmu), ve formách prožívání a objemu volného času a to jak u muž , ale
pŤedevším u žen studujících v kombinované formě studia, atd. Této otázce Se musí
doktorandka věnovat v pr běhu obhajoby: pokud by vzala v vahu, Že dospělí _ ženatí l
vdané i svobodní studenti již mají své bydlení, stabilní pŤíjem, jsou determinováni chodem
rodiny a péčí o děti, vlastními pracovními povinnostmi, mají ustálené ťo'my spotŤebního
chování i trávení volného času, pak je nelze ana|yzovat spolu se studenty, jejichž jedinou
povinností je studovat a ke studiu si také (ne všichni) pŤivydělávat. Zde spatŤuji
metodologickou komplikaci, které znejišťuje získané vysledky a moŽnosti jejich genera|izace.

NOS PRO ROZVOJ TEORIE A PRAXE

Práce jako celek je jistě pŤínosnym počinem pro oblast zkoumání spotŤebního chování
specifického segmentu spotŤebitelské veŤejnosti.

oceřuji odvahu doktorandky pustit se do dosud málo prozkoumané látky, hledání
moŽn;fch a pŤínosnych metod zkoumání. ocenění zasluhuje také diskuse o zjištěnych datech a
snaha o vyvozování závěrŮ. To vše je ovšem zatíženo v!še uvedenou metodologickou
neuváŽeností, která pŤímo vybízí k tomu, aby kvantitativní data byla pŤekvalifikována a
pŤepočtena na čistě prezenční studenty.

Nicméně je to první práce s danou tématikou a proto hodnotím tolerantněji a konstatuji, že
doktorandka pŤináší podněty pro teorii i konkrétní marketingovou praxi' jíŽ umoŽriuje lepší
targeting Ve vztahu ke studentťrm vysokych škol pŤi naplĎování svych podnikatelsk;fch
záměri. Stejně tak \ze z práce čerpat pŤi vyuce na vysokych školách, pŤi ana|yze specifik
spotŤebitelsk;ich cílovych skupin a hledání nástrojri pro jejich efektivní formováni a spotŤební
ovlivĎování.

STRUKTURA A FORMALNI UPRAVA PRACE

Práce je členěna do šesti kapitol' s jádrem vědecké vypovědi v kapitolách první a čtvrté.
První kapitola Se věnuje uvedení do problematiky charakteristikou současného stavu

Ťešení ana|yzy chování spotŤebitele na trhu s akcentem na studenta jako spotŤebitele. Autorka
pracuje s tuzemskou i zabtaniční kniŽní produkcí. Ve druhé kapitole se věnuje formulaci cíle
doktorské disertace', hypotéz avědeck;ich otázek. Tretí kapitola má metodologicky charakter.

Čtvrta kapitola je pochopitelně nejobsáhlejší, protoŽe obsahuje podrobnou zprávu o
vysledcích kvantitativního i kvalitativního šetrení ve vysokoškolském prostŤedi. Pátá kapitola
návazně formuluje hlavní autorčina zjištění o pŤínosu práce pro vědu a praxi. Polední kapitola
pak naznačuje moŽné směry dalšího pokračování Ve zkoumané problematice. Závěr
sumarizuje hlavní zj ištění.

Práci doprovází obsáhly soupis pouŽité literatury a pŤíloha dokumentující osobní nasazení
doktorandky pŤi práci v terénu.

Velmi nerad tak činím, ale nemohu jinak, neŽ kritizovat jazykovou riroveř práce
vysokoškolského pedagoga. Že se doktorandka nekamarádí s větnou interpunkcí, to mne
rozčilovalo po celou dobu čtení práce. A|e Žejsou vpráci pravopisné a vyrazné stylistické
nedostatky považuji za velmi závažny negativní jev predevším proto, že doktorandka prisobí
iako vvsokoškolskÝ asistent atudíŽ pŤímo ovlivĎuie iazvkovou kulturu budoucích absolventri.
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Chvbné užívání vztažnÝch záimen: str. 29 - činnosti, jenž l 3| . produkci, jenŽ l 63 _
vystupy analyzy, jenž byly podloŽeny /

Pravopisné chvbv: str. 34 - mlŮrŽe vyvolat nelibí pocit l 73 - mohou bezesporu pŤispět
sam ivysoké ško l y  l 77 .  f i rmy . . . by  s i  mě | i by t vědom i . . . .  /  100 -  2x -  Změn i l i s e
vám....preference . .. totéž v pŤíloze K / 106 _ firmy by měli pŤizprisobit..l 110 firmy věnovali
l |lI - riŤady práce by měli vzít l

Chvbná stvlistika: str. 39 podle Zi\berman a Poole poukazují/ 4I. Za impulzivní
v oblasti mÓdy a rekreaci l42- makroekonomická teorie u tohoto nástroje sledujeme l 43 -
hlu ohledu l 43 - vazba mezí trhem práce ...podtrhuje podstata makroekonomického

pohledu l 64 - pomocí počítavych programri l73 - byly součástí dotazníkové šetŤení l76 -
či nenadá|ych okolností ovlivřující spotŤebitelskou poptávku, .... Stejně jako ostatní skupiny
spotŤebitel i na studenty ptisobí Ťada faktorri podněcující je ke koupi.. / 101 . Jakf postoj
máte na zavedení školného (postoj k čemu) totéž v pŤíloze K l I02 - technologií patňící l 103
- lepší pŤístup ke zdravotní péči ...pomohlo odhalit mnoŽství zdravotních komplikací l 103 _
d leŽitymi aspekty ... zahrnují sluŽby l 103 - čas věnovany domácí Samoprodukce l |05 _
související sbydlení / l05 povaŽovanych studenty jako nezbytnou součást l 105
společnosti |ze zaÍadit ty l |09 _ konečné spotrebitelskych vydaje / l 13 - provedeny
vyzkum dala validní základ l zacíIení práce ... byl záměrnym q|,běrem ... rozlišné formy /
1 15 _ musí byt zajištěno v podtextu (kontextu?)

Další chvbv _ str. 39 - navyšení o 126% l 64 - anj. zkratka l
Je to skutečně tristní stav iazykové kulturv.
PUBLIKACNI AKTIVITA DOKTORANDA

Na str. I24-I25 je uveden soupis 9 publikovanych prací doktorandky, které osvědčují
schopnost vytvoňení odborného textu a schopnost vystoupit na odborném fÓru a obhajovat své
vědecké postupy a pŤístupy.

OTAZKY DO DISKUSE
1. Jaké drivody vedly doktorandku k tomu, že neanalyzuje zvlášt, segment prezenčních

studentťr a studentri v kombinované formě studia? v žd>,t, v Ťadě sledovan;ich poloŽek
podle nomenklatury spotŤebních vydání (str. 18 práce) nepochybně bude jiná finanční
či časová dotace u studentri bydlících na kolejích, či obecněji mimo domov a u
studentťr bydlících doma. Patrné to je napŤ. na str. 74-75: distribuce dat podle
proměnné typu studia, věku a pŤíjmu.

2. Proč v segmentu persuazivních nástrojti' které ovlivĎují vysokoškoláky, byla
vynechána klasická reklama - at, jiŽ masmediální nebo internetová?

3. Nakolik lze vysledky šetŤení gener a\izovat na celou vysokoškolskou populaci v ČR.

SOUHRNNE STANOVISKO OPONENTA
PŤedloŽenou doktorskou disertaci povaŽuji za inovativní práci, potvrzující autorskou snahu
ana|yzovat dosud v tuzemsku jen v malé míŤe Zpracovanou opomíjenou tematiku spotŤebního
chování vysokoškolského studentstva. Prokazuje obeznámenost doktorandky s tematikou,
schopnost aplikovat získané poznatky na konkrétní analyticky materiáI a vytváŤet syntézy
dílčích. poznatk s'hodnotícím postojem. Disertační práci ' So}JCAsyI TRENDY
SPOTREBITELSKEHO CHOVANI STUDENTU v PODMINKACH CR doporučuji
k obhajobě a po jejím rispěšném prriběhu dopgručuii udělit Ing. Monice Horákové
vědeckÝ titul PhD. v oboru 620V038 _ Management a ekonomika

V Praze 20t5-09-17 prbf. PhDr. Dušan Pav|ri, Cffik
proÍ. P|rDr. Dušan Pavlti. CSc.
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