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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná bakalářská práce má 41 stran textu a zpracovává následující kapitoly: 

Základní pojmy marketingu, Manipulace s hlediska psychologie, Využívání (zneužívání) 

manipulativních technik marketingu, Manipulativní techniky v praxi, Vlastní šetření 

(sledování manipulativních technik u předváděcích akcí pro seniory). 

 

 



Autorka se ve své bakalářské práci zhostila velmi zajímavého a částečně i 
kontroverzního tématu: Manipulativní aspekty marketingu a jejich socioekonomické 
důsledky. Téma v sobě nese řadu společenských i psychologických aspektů, samozřejmě 
prvky marketingu a komunikace a i jejich poměrně složitou interpretaci. Autorka se, na úrovni 
bakalářské práce, zhostila daného tématu velice dobře. Dokázala úspěšně zpracovat 
marketingová i psychologická témata v úvodních teoretických pasážích celé práce. 

Tyto kapitoly jsou zpracovány velmi přehledně, jsou dobře provázány a sestaveny; 
téma je v nich velmi pěkně představeno.  

Stěžejní část osobního přínosu autorky tvoří kapitola pátá (Vlastní šetření – sledování 
manipulativních technik na předváděcích akcích pro seniory). Bakalantka si zvolila typicky 
ohroženou skupinu (seniory) výši zmiňovanými praktikami, kterými se práce zabývá.  

V této části oceňuji především autorčin svědomitý přístup a snahu přinést skutečně 
reálné výsledky z vlastního šetření, které nebylo vždy zcela jednoduché a mělo řadu 
protivenství. Šetření navíc přináší i řadu osobních a alarmujících sdělení. V této části se sice 
autorka nevyhnula některým zbytečným familiárním vyjádřením (např. str. 34…pár 
seniorů…prodejci na celý sál hlásají…atd.) Skutečné výroky sice zvyšují autenticitu práce, 
avšak v odborné stati by bylo vhodnější i v této části volit poněkud formálnější jazyk. 

Celkově však práci posluchačky Jiřiny Kalouskové hodnotím velmi pozitivně. Autorka 
téma dobře postihuje; nejvíce oceňuji její svědomitost a snahu o vyjádření tématu na základě 
vlastního náročného šetření.  

Na základě výše uvedeného doporučuji předkládanou práci posluchačky Jiřiny 
Kalouskové k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm VÝBORNĚ. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. V dotazníkovém šetření jste se zaměřila na manipulativní techniky na předváděcích 
akcích pro seniory. Zkuste specifikovat, proč je skupina seniorů přednostně 
ohrožena a jak se může nejlépe bránit. 

2. Domníváte   se,    že   míra  manipulace  v  moderní   době   je   výrazně   vyšší   než          

    v minulosti? 
 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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