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Otázky, podněty k obhajobě:
- Výzkum cílí na aktivní a zdravé jedince v dospělosti (viz str. 36). Z jakého důvodu 

klade autor tuto podmínku? Jak autor zdraví probanda definuje a následně ověří? 
- Jak autor ověří, že letenky jsou pro probandy dostatečně atraktivní? Zvažoval i jiné 

produkty či služby? Jak může nabídka produktu výsledky výzkumu ovlivnit?
- „Probandi, kteří dosáhli ve škále maximalizace 41 až 64 bodů (převyšují hranici 

spokojovačů, ale nedosahují hranici maximizérů) budou vyřazeni,“ (str. 39). Kolik 
takových autor očekává? Jak vyřazení ovlivní celkový design výzkumu?

- Z jakého důvodu zvolil autor dané dotazníky, se kterými chce v rámci výzkumné části 
pracovat? 

- Je nutné provádět celou studii „prezenčně“? Zvažoval autor i výhody a nevýhody on-
line testování s náhodným generováním scénářů?

- Jak navrhuje s výsledky studie pracovat dále? K čemu by bylo možné je využít anebo 
aplikovat do praxe?

1 2 3 4

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne X

Stanovené cíle: splněny – nesplněny X

1 2 3 4

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

X
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Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje X

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb X

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje X

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X



Celkové hodnocení práce:

Autor si zvolil zajímavé téma „Vnímání a prožívání férovosti při koupi a placení“, jehož 
psychologické aspekty ve své bakalářské práci uchopil poměrně komplexně. Teoretická část 
je vystavena jasně a logicky, praktická část adekvátně navazuje. Cíl práce je vytyčen celkem
ambiciózně, avšak obecně („předložit psychologický pohled na proces vnímání férovosti ceny 
a poskytnout úvod do této problematiky“). V závěru pak autor znovu deklaruje, co bylo jeho 
cílem, avšak chybí jeho vlastní zhodnocení toho, jak se mu cíl podařilo naplnit.

Velmi kladně hodnotím množství literárních zdrojů, a to jak do kvantity, tak i kvality. 
Vzhledem k tomu, že v České republice není zatím toto témat tolik probádané, zapracoval 
autor mnohé cizojazyčné publikace. V naprosté většině případů jsou i správně citovány, 
avšak na několika místech se v citacích objevuje nejednotnost (občas autor jména skloňuje 
a občas nikoliv) či překlepy (např. na str. 16 je jako jeden z autorů uveden Dickon, v přehledu 
literárních zdrojů na str. 48 se z téhož autora stává Dickson, atd.).

Z formálního a stylistického hlediska mám k této práci bohužel několik výtek. V první 
části práce se objevují mnohé gramatické chyby, překlepy, opakování slov a nesprávné 
užívání interpunkce (například na str. 9 „smýšlý“, na str. 11 „…výsledky však byli v rozporu…“, 
na str. 26 „následky vnímané a prožívání neférovosti“, atd.). Nutno podotknout, že ve druhé 
části práce se tyto nedostatky objevují v mnohem menším množství. Autor taktéž nechává 
na konci řádku jednopísmenné předložky a spojky na konci. Dále pak ve své práci používá 
pouze jednu větu k vytvoření odstavce, eventuálně jeden odstavec k vytvoření kapitoly, čímž 
se práce se tak stává zbytečně členitou (viz zejména str. 26, 30, 31 a 36). Vzhledem k těmto 
formálním nedostatkům text práce není plynulý a výrazně se snižuje jeho čtivost. V tabulce 
shrnující seznam zkratek (str. 51) uvádí dvě běžně užívané a zároveň nechává volné řádky, 
což působí trochu nadbytečně. V neposlední řadě autor nepoužívá jednotné označení 
podkapitol, na některých místech používá na konci tečku a jinde naopak chybí (např. str. 36 
a 38).

Přes výše uvedené výhrady tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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