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Otázky, podněty k obhajobě:  
Jakou prakticky využitelnou informaci lze vyčíst z grafu číslo 3?  
Jaké potenciální nedostatky či limity má analýza pomocí z-curve? 
 
Specifické připomínky: 
Je nezbytné zdůraznit a pozitivně ocenit jak schopnosti, tak i samostatnost autora a v neposlední řadě i 
jeho silnou motivaci napsat kvalitní práci.  
 
Celkové hodnocení práce: 
Práce v teoretické části přináší kromě stručného přehledu relevantních teorií zejména originální 
klasifikaci úkolů využívaných při výzkumech podvádění a erudovaně diskutuje jejich limity. Ačkoliv je 
následné představení současných poznatků o vlivech vybraných faktorů na podvádění založeno 
z významné části pouze na jedné meta-analýze, teoretická část práce je vzápětí doplněna původní 
analýzou důvěryhodnosti studií zahrnutých do této meta-analýzy. Analýza důvěryhodnosti samotná by 
mohla představovat kompletní (a navíc realizovanou, nejen navrženou) empirickou část bakalářské 
práce. (A měla by být publikována v podobě komentáře či alespoň blogpostu.) Autor ale přesto přidává 
i nadmíru pečlivě promyšlen a do detailů popsán návrh empirické studie. 
Celkově se jedná o vynikající bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: výborně  
 
 
V Praze dne 13. 6. 2019      podpis 

 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    

     

1 2 3 4 

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    

 


