
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Julie Štrohmajerová (410487) 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Vedoucí práce: Ing. Petra Jílková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Autorka závěrečné práce předkládá k obhajobě práci věnovanou problematice cenové diskriminace (na základě pohlaví), 
konkrétně se věnuje problematice tzv. růžové daně v souvislosti s produktovou a cenovou politikou vybraného typu 
produktu/služby pro konkrétní segment trhu. Zadání závěrečné práce je z pohledu teoretické i praktické části náročnější. 
Pro jeho řešení bylo nezbytné čerpat z literárních zdrojů, včetně odborných studií na dané téma zpracovaných.  Konkrétně 
je práce zpracována pro dva trhy (ČR, USA). 

 

Splnění zadání splněno 
 

Diplomová práce má solidní teoretický základ. Na práci velmi kladně hodnotím diplomantky pokus o odbornou práci 
založenou na rešerši již existujících studiích a vlastním výzkumu. Diplomová práce zprostředkovává komplexní pohled na 
dané téma, které lze považovat za velmi aktuální. Předložená závěrečná práce splňuje zadání a stanovené cíle práce na 
dostatečné úrovni. Závěrečnou práci považuji za celkově zdařilou.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Autorka plnila harmonogram konzultací, chodila na ně připravena s průběžně zpracovanými texty. Autorka přistupovala ke 
zpracování zadané problematiky samostatně a odpovědně. Lze jí pochválit za systematickou práci, která se v konečném 
výsledku projevila. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Práce má logickou stavbu. Autorka práci rozčlenila na teoretickou a aplikační část. V teoretické části vymezila vhodné 
definice a postupy, které se týkají dané problematiky. Provedla rešerši odborné literatury na dané téma a zpracovala analýzu 
současné situace v ČR a v USA. V práci byl proveden terénní výzkum a nereprezentativní marketingová sonda.  Předkládaná 
diplomová práce je na nadprůměrné odborné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Formální úroveň práce je v souladu s požadavky na diplomovou práci. Rozsah práce je odpovídající. Jazyková úroveň práce 
je standardní.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Autorka si vybrala adekvátní odbornou literaturu a v teoretické části prokázala svoji schopnost s ní pracovat a využít ji k 
záměrům předložené práce. Autorka využila standardní počet informačních zdrojů (33) včetně odborných studií. Autorku 
lze pochválit za citační korektnost v rámci teoretické části práce.   
Závěrečná práce byla kontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz. Veškeré přímé citace autorka řádně citovala. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
Závěrečná práce má solidní teoretický základ obohacený praktickým přesahem a je velmi dobrým zdrojem informací pro 
sledovanou oblast. Hlavním přínosem práce je komplexní teoretické i praktické zpracování velmi aktuálního tématu. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka předložené práce splnila vytyčené cíle práce a lze ji doporučit k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě: 

1/ Komparujte dva trhy, představte hlavní rozdíly cenové a produktové politiky ve Vámi sledovaných případech.  

2/ Představte komisi hlavní teze práce a odpovězte na základní tři otázky: 

 Byla potvrzena / vyvrácena existence cenové diskriminace na trhu v ČR a USA? 

 Změnila se nějak situace od roku 2015? 

 Jaké jsou znalosti / postoje spotřebitelů v kontextu se zkoumanou problematikou?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 30.8.2018             Podpis:     Ing. Petra Jílková, Ph.D. 


