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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Růžová daň v souvislosti s produktovou a cenovou politikou 
Jméno autora: ŠTROHMAJEROVÁ Julie 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Oponent práce: Ing. Denisa Chudějová 
Pracoviště oponenta práce: Komerční banka 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce bylo náročnější, s očekáváním propojení studia jak v ČR, tak i v USA. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Pro mě bylo velmi zajímavé zjištění rozdílů a naopak shodných znaků chování 
českého a amerického trhu y pohledu „růžové daně“.  
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Řešení zjišťování/ověřování pomocí dotazníku je běžná metoda využívána v praxi. V této práci byla tato metoda použita 
oprávněně. Z důvodu, že se jednalo o neplacený výzkum, se mezi respondenty vyskytovala ve větším měřítku cílová skupina 
ve věku 19 – 24 let. Přesto je velmi zajímavé znát názory této generace „Y“ na genderovou problematiku „růžové daně“. 
Následně byla velmi dobře zvolena další metoda a to terénní průzkum trhu, kde již probíhal výzkum na konkrétních cenách 
za jednotlivé výrobky a služby. Tato metoda nebyla závislá na věku respondentů a její výsledky jsou vypovídající o situaci na 
stávajícím reálném trhu. Je to zcela jistě podnětná práce pro použití do dalšího výzkumu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vše popsáno srozumitelně a s příslušnými odkazy na citovanou literaturu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z mého pohledu bylo vše v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Z mého pohledu bylo vše v pořádku. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Předložená závěrečná práce byla zpracována velmi profesionálně a veškeré závěry byly naprosto srozumitelně vysvětleny.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.8.2018     Podpis: Denisa Chudějová 


