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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv marketingu na děti a mládež 
Jméno autora: Tereza Toufarová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČZU v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání a téma diplomové práce je aktuální a přínosné, vliv marketingových nástrojů, zejména reklamy a 

dalších nástrojů významným způsobem ovlivňuje vlastní chování dětí, nákupní chování v rodině s dětmi. 
 

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. 

Cíle diplomové práce po jejím pečlivém prostudování byly splněny, některá vyhodnocení a analýzy šetření 

mohly být po matematické stránce více a hlouběji rozpracovány. 
 

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

Studentka zvolila systematický přístup k řešení diplomního úkolu, od teoretických východisek marketingu 

až po vlastní poznání a interpretace v rámci praktické aplikace. 
 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomová práce je odborně erudována, analýzy dotazníkového šetření mohly být po matematické stránce 

více a hlouběji rozpracovány. 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová je obsahově vyvážená, bez stylistických a gramatických nesrovnalostí. Diplomantka po 

formální stránce splnila dané požadavky kladené na závěrečné práce tohoto typu. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Zdroje diplomové práce odpovídají promyšleně tématu práce, použité citace jsou korektní. Studentka se 

seznámila s velkým objemem informací domácích i zahraničních. 
 

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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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu marketingu, potažmo jednotlivých marketingových politik 

na chování dětí a mladistvých, nákupním chováním v rodině vlivem působení marketingových politik na děti 

a mladistvé. Studentka se zabývá problematikou v obecné rovině, a i dále prakticky na základě dotazníkového 

šetření vybraného segmentu. Výsledky dotazníkového šetření, zejména provedené analýzy mohly mít vyšší 

záběr do hloubky i šířky, nicméně deklarované cíle práce studentka naplnila. Interpretace výsledků 

dotazování představuje vlastní přínos diplomantky k řešení zadané problematiky. Diplomová práce dále 

vyhovuje všem standardům a navrhuji její klasifikaci stupněm B – velmi dobře.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1.Mohla byste specifikovat konstrukci bodového a intervalového odhadu relativní četnosti se zvolenou 

spolehlivostí?  

2. Jakým způsobem lze porovnat výběrové relativní četností, zejména jejich signifikantní významnost rozdílu, 

na zvolené hladině významnosti? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.8.2021     Podpis: Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D., 
        Oponent diplomové práce 


