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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno:       Tereza Tížková

Název práce:       Vliv kognitivní disonance na altruistické chování v neziskovém sektoru
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno:      Klimeš David
Pracoviště:      MKPR

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá 
schváleným 
tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné

Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1 Cíl práce
1.2 Technika práce
1.3 Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
      Práce se zabývá fenoménem kognitivní disonance, v tomto případě v navozeném prostředí rozhodování o 
případném daru. Výzkum tak rozvíjí psychologické zkoumání využitelné například v marketingu neziskového 
sektoru.
Práce dodržuje cíl, techniku i strukturu tezí, nicméně se měnil a konkretizoval název práce.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)

Hodnocení písmenem
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
     Práce se především věnuje praktickému výzkumu, což je možná škoda. Autorka při popisu vývoje myšlení 
o altruismu píše, že „účelem této práce nicméně není vést filozofickou diskuzi nebo přistupovat k sociálním 
vědám jako k vědám exaktním“. To mi přijde jako příliš rychlé ukončení teoretické části.
Naopak by se autorce hodilo více popsat staletou polemiku o podstatě altruismu, protože nejrůznější teze o 
nezištnosti, respektive egoismu altruistického jednání mohly být přínosné pro diskuzi o výsledcích praktického 
výzkumu.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)

Hodnocení písmenem
3.1 Struktura práce A
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté A



bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

B

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
     Autorka přehledně a precizně popisuje výzkum. Ten je dobře designovaný, výsledky jsou velmi zajímavé. 
Nicméně vedle poměrně sofistikovaných výpočtů jsou zbytečnosti jako je třeba v dotazníkové otázce po 
měsíčním příjmu opakování stejných částek ve dvou různých možnostech.
Autorka hodně používá anglicismy a anglická označení, čehož je možná až příliš. Zároveň jde o oborově zažité 
výrazy a na úvod práce nabízí slovník pojmů.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
     
Autorka zpracovala sice dílčí, ale velmi důležité téma pro lepší pochopení rozhodovacích procesů, které jsou 
přínosem pro vývoj poznání v oboru marketingové komunikace.
Praktická část je velmi precizní, nicméně diskuze o výsledcích a možných interpretací zjištění je kusá, protože  
nemůže příliš navázat na mohutnější teoretický úvod.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1      
5.2      

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě) 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: 20.8.2019                                                                                          Podpis: 
………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. 
Posudek nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné 
katedry, která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. 
V SISu musí být posudek bez podpisu!


