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průběh obhajoby. Na začátku diplomantka zmínila důvody volby
tématu: Efekt kotvení v marketingové praxi. Dále představila cíle
práce, které podrobněji rozvedla. Po představení teoretické části
autorka dále blíže popsala praktickou část, tedy experimentální
šetření a blíže popsala design experimentu. Diplomantka představila
také tři hlavní hypotézy výzkumu, přičemž s jistotou bylo možné
potvrdit první hypotézu. Zmínila také problém v designu dotazníku,
který se promítl ve třetí hypotéze. Na závěr diplomantka shrnula
výsledky: hypotéza H1 byla potvrzena (ochota zaplatit více v
podmínkách VK a naopak), hypotézy H2 a H3 nepotvrzeny (odhad
byl pravděpodobně jistým determinantem výsledného rozhodnutí,
jelikož konečná cena se pohybovala blíže odhadům).

Vedoucí práce ocenil experimetnální povahu práce (vzlhedem ke
komplikovanému efektu). Problemaitkcé na práci je rozměr
marketingu s kombinací na sociální oblast. Zároveň využití čistého
efektu kotvení velmi vzácné, spíše se používá jako spíše obecný
způsob efektu kotvení, než konkrétní číselná hodnota. Tyto vnitřní
rozpory se autorce daří celkem úspěšně přemosťovat. Vedoucí také
ocenil samostatnost při designování experimentu, sběru dat a
analýzy. Vzhledem k tomu, že práci chyběl pre-test, tak nebylo
možné předejít případným chybám.

Oponentka práce vyzdvihla srozumitelnost práce. Zároveň ocenila
nahlédnutí tématu z více stran. Teoretická část by mohla být více
aplikační a samotná práce lépe strukturovaná. Ocenila způsob
prezentace výsledků experimentů, zároveň oponentnce chyběl
způsob stanovování kotev, jak se lišily experimentální skupiny dle
soicodemografických ukazatelů. Vysoko hodnotí rešerši literatury,

1 207297 - Tereza Gardianova



ale ocenila by úvahu nad dodáním sociodemografických ukazatelů a
shrnula své otázky v posudku.

Diplomantka zodpověděla otázky, kladené v posudcích: především
na způsoby testování, rizika online sběru, která mohou nastat. Dále
také diplomantka zdůvodnila, proč některé položky byly označeny
značkou a jiné nikoliv.

V rámci diskuze autorka zmínila, že samostatně pracovala v
LimeSurvey. Doc. Buriánek vznesl připomínku, že kdyby se tyto
kotvy stanovovaly pro výrobky z jiné cenové kategorie, tak zda by
tento efekt byl také srovnatelný či jiný.
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