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Základní charakteristika práce. 

Autorka se perspektivou behaviorální ekonomie zabývá vlivem tzv. ukotvení na spotřebitelské 

rozhodování. Součástí teoretické části práce je uvedení strategií, pomocí kterých využívají 

obchodníci princip kotvy v praxi, a podrobný přehled teoretických výkladů vzniku mechanismu 

ukotvení. V empirické části je pomocí online experimentu ověřován nejen efekt samotný, ale i 

faktory, které jej mohou dle naznačených závěrů z rešerše zahraniční literatury zmírňovat. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Ano. Pozitivně hodnotím to, že autorka na problém nahlíží z více stran: nejen z pozice 

marketingových expertů, ale i z pozice spotřebitele. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Ano. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Hlavní části (tedy teoretická a empirická) na sebe navazují, autorka nicméně povětšinou nijak 

neuzavírá jednotlivé teoretické kapitoly (chybí také závěr celé teoretické kapitoly), a návaznost 

je tak méně patrná. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Převážně ano. Navrhovala bych ale přejmenovat a upravit obecně nazvané kapitoly „Marketing“ 

a „Cenové strategie“ s přihlédnutím k tématu, které zajímá autorku. Rovněž bych přejmenovala 

kapitolu 3 nazvanou příliš obecně jako Ovlivňující faktory. Autorka se v ní zabývá téměř výlučně 

psychickými faktory na straně jedince. Je zarážející, že se vůbec nevěnovala faktorům, které 

označuje jako sociologické. Také není jasné, proč jsou zjištění o vlivu referenční ceny 

diskutována v kapitole o znalostech o produktu, namísto kapitoly o referenční ceně. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Autorka zmiňuje celou řadu relevantních výzkumů k široké paletě otázek kolem efektu ukotvení. 

V tématu se neztrácí a dokáže závěry jednoduše vysvětlit. Nachází mnohdy rozporuplné závěry, 

které by bylo dobré nějak zhodnotit. Chybí mi také propojení se sociologií: kolegyně nijak 

nezohledňuje socio-kulturní kontext, ve kterém byly citované výzkumy prováděny, ačkoliv 

v úvodu konstatuje, že sociologické faktory vliv mají. Diskutabilní je zařazení práce Briana 

Wansinka, jehož výzkumy byly v nedávné době ve vědecké sféře zdiskreditovány, jako jediného 

zdroje v několika podkapitolách. Výhradu mám k označení kognitivních schopností jako 

osobnostních faktorů.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Využití experimentálního designu s náhodným rozřazením respondentů do skupin hodnotím 

pozitivně, stejně jako statistické zpracování dat a jeho interpretaci. Autorce se podařilo získat 

poměrně velký vzorek, byť s převahou žen. Závěry analýz dokumentuje v přehledných grafech a 

tabulkách. 

Autorka v rámci hypotézy 3 nijak statisticky neověřuje zjištěné rozdíly mezi průměry WTP 

(willingness to pay), pouze komentuje nakolik se průměry různí. U hypotézy 1 by se zase 

nabízelo statistické ověření rozdílů mezi WTP kontrolní skupiny a WTP ostatních skupin (2 a 3). 

Také postrádám vysvětlení, jak kolegyně dospěla ke stanoveným kotvám pro dotazník (a jak 

zjišťovala průměrné ceny produktů). Konečně by bylo vhodné uvést, jak se jednotlivé skupiny 

lišily dle socio-demografických ukazatelů. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Autorka korektně interpretuje své výsledky a snaží se vysvětlit i ty, které hypotéze přímo 

odporují. V diskuzi postrádám úvahu nad jistě limitujícími faktory týkajícími se toho, že data 

byla sbírána výhradně online a že některé produkty v dotazníku měly uvedenou značku, zatímco 

jiné ne. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

BP o rozsahu 118 tisíc znaků splňuje požadovaný rozsah. 

Citační normy jsou užívány nepřesně: autorka někdy užívá anglickou spojku and v českém textu, 

neřadí zdroje v závorce abecedně, nestandardně užívá čárky, v závěrečném seznamu nepracuje 

s kurzivou, zaměňuje užití et al./a kol., v několika případech chybí uvedení místa vydání knižní 

publikace, autorka také nijak neodlišuje práci stejných autorů ze stejného roku, neuvádí číslo 

strany převzatého obrázku atd. Jako významný nedostatek hodnotím fakt, že řada zdrojů 

uvedených v seznamu na konci práce není uvedena v textu, a naopak.  
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Ve většině případů je v textu jasné, zda jde o převzatý údaj. Chybí mi však citace u informace na 

s. 21, že „Ke snížení dochází v situacích, kdy lidé zvažují důvody nebo vlastnosti, které se liší od 

kotvy. V opačném případě, tedy zvažování podobných důvodů nebo vlastností nemá žádný efekt.“ 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Domnívám se, že autorka provedla kvalitní rešerši literatury. Celkem je využito téměř 80 

odborných zdrojů, z nichž většina patří mezi anglicky psané články časopisů z oblasti 

marketingu a experimentální psychologie. Jedná se o stěžejní literaturu k tématu. Bohužel zcela 

chybí sociologické prameny (výjimkou je Sociologický slovník, ze kterého ovšem pochází pouze 

zmínka o Paretovi). 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Grafická úprava je převážně dobrá. V úvodu je přehledný seznam všech tabulek, grafů apod. 

Na některých místech ale neodpovídá číslování tabulek, autorka uvádí dvojí nadpisy u každého 

grafu, což se jeví nadbytečné. V příloze (dotazník) postrádám odlišení částí pro jednotlivé 

experimentální skupiny, v důsledku je jeho obsah poměrně nepřehledný. Schéma převzatého 

obrázku v textu by mělo být v češtině. 

Jazykovou úroveň hodnotím jako průměrnou. V práci se objevují překlepy a gramatické chyby. 

Autorka se nicméně vyjadřuje srozumitelně, text je členěn přehledně.  

 

Další poznámky 

- 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce je podle mého názoru celkově na standardní úrovni. Oceňuji ambici její autorky pustit se 

do experimentálního výzkumu. Na druhou stranu bych od studentky na Katedře sociologie 

čekala alespoň drobnou úvahu nad sociologickými faktory, která by mohla obohatit dosavadní 

proud uvažování v dostupné literatuře. Je škoda, že si autorka nedala větší práci s citačními 

náležitostmi a s korekturou textu. Také mi není jasné, proč nebyl použit statistický test pro 

ověření hypotézy 3. Přednosti zpracování (zejména obsáhlé zpracování literatury a samotný 

experimentální výzkum) podle mého názoru nicméně převažují nad nedostatky a navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jak se na výsledcích mohl odrazit fakt, že data byla sbírána výhradně online a že u některých 

produktů byla uvedena značka? 

Proč nebyly statisticky testovány rozdíly WTP v hypotéze 3 (tabulka 5 na straně 49) a rozdíly 

WTP u experimentálních skupin oproti kontrolní skupině (tabulka 3 na straně 43)? 
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