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Základní charakteristika práce. 

Práce se zabývá tzv. efektem kotvením, tedy jevem, kdy vystavení jedince vysokému či nízkému 

číslu následně ukotví jeho další rozhodování, a to i v situacích, kdy mezi číslem a následným 

rozhodnutím není relevantní souvislost. Práce nejdříve v teoretické části prezentuje současné 

poznatky o tomto efektu s důrazem na možnosti jeho aplikace v marketingu a následně v rámci 

provedeného experimentu ověřuje účinky efektu kotvení v situaci hypotetického nákupního 

rozhodování.   

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano, v úvodu práce je jako cíl stanoveno 1) představení možností využití efektu v marketingu, 2) 

empirická demonstrace efektu, 3) ověření možnosti zmírnění efektu. Těchto cílů je v práci 

dosaženo. 

 

 

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? 

V propojení teoretické a praktické části má práce limity a to zejména z důvodu mírně odlišných 

zaměření obou částí – zatímco teoretická část se více věnuje možnostem využití efektu 

v marketingu, praktická část se více zabývá zkoumáním možností omezení působení efektu. 

Přesto lze ocenit, že autorka se snaží a tuto mezeru v závěru překlenout a do určité míry se jí to i 

daří. 

 

 

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

přehlednou strukturu? 

Text a argumentace jsou srozumitelné a logicky vystavěny. Struktuře práce by možná prospělo 

určité „zhuštění“, tj. redukce krátkých podkapitol (někdy kratších než půl strany) a včlenění 
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„Ovlivňujících faktorů“ pod kapitolu „Efekt kotvení“ a „Cenové strategie“ pod „Využití efektu 

v marketingu“.  

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Představení efektu kotvení je přiměřené z hlediska rozsahu i kvality. Ocenit je potřeba zejména 

přehledné zpracování různých navrhovaných mechanismů efektu a výsledků výzkumů 

testujících příslušné hypotézy. V částech věnovaných využití efektu v marketingu je využito 

menšího počtu zdrojů, to je nicméně alespoň z části způsobeno skutečností, že kotvení se ve 

zcela čisté podobě v marketingové praxi příliš často nevyužívá. 

 

 

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

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

V empirické části se pracuje s relativně rozsáhlým souborem a s opakovaným měřením v rámci 

jednotlivých participantů. V této situaci autorka vhodně volí prezentaci výsledků pomocí grafů, 

kde lze vidět absolutní velikosti efektů a rovněž jejich robustnost lépe než z čistě 

dichotomického pohledu statistické signifikance. Tento přístup je o to vhodnější, že v některých 

případech dochází k signifikantním efektům v opačném směru, než bylo očekáváno.  

Jako problematické se ukázaly zejména dva aspekty – ne zcela vhodně zvolaná výše kotev a 

nezařazení dotazu ohledně zkušeností s danou kategorií produktů do všech experimentálních 

skupin. I přesto ale byla autorka schopna zpracovat data samostatně a přiměřeně a dospět 

k zajímavým výsledkům, jež vhodně interpretuje. 

 

 

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). 

Interpretace v diskusi odpovídá výsledkům analýz a stanoveným cílům.  

 

 

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.) 

Práce má odpovídající rozsah. Použité zdroje jsou v textu citovány, nicméně citační norma není 

konzistentně dodržována. 

 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Práce obsahuje značný počet zahraničních odborných zdrojů, zejména z oblastí psychologie a 

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

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

Text je dobře srozumitelný a přehledný. Nicméně se na práci projevuje nedostatek času na 

korekturu a závěrečné úpravy. 

 

 

Další poznámky 

Bez dalších připomínek. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji je tudíž k obhajobě 

s navrhovaným hodnocením „velmi dobře“.  

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

V jakých situacích lze v praxi využít čistého efektu kotvení?   
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