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KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

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

Cíl práce je sice v úvodu práce popisován dosti ambiciózně v termínech kvality dat (jako např. na 
s. 8: „…zodpovědět[…], zda jsou data získaná prostřednictvím mobilních telefonů srovnatelné 
kvality jako data získaná pomocí jiných zařízení.“), nicméně v průběhu řešení jej autorka 
postupně zužuje na de facto chyby designu na různých elektronických zařízeních. To už je 
adekvátní možnostem používaných dat a tedy následně prezentovanému vlastnímu výzkumu.  

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

Postup řešení není plně vyložen úvodu, postupem času jej však autorka specifikuje a představuje 
jasněji. 

 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 
vytváří text konzistentní celek? 

Vlastní empirický výzkum autorky je postaven na základech představených v teoretické části, a 
ty jsou také využity při (byť velmi strohém) komentování závěrů. V důsledku poněkud odbyté 
empirické části, absence shrnutí empirické části a také diskuse poznatků, se část teoretická jeví 
jako poněkud příliš dominantní. Práce tím pádem není zcela vyvážená. 

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

Argumentace je jasná, text je vystavěn logicky. Otázky pro vlastní empirické ověření jsou 
odvozeny z teoretických koncepcí a dosavadních poznatků. Struktura práce je v principu 
přehledná. 

 
OBSAH PRÁCE 

 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce je vynikajícím přehledem specifik dotazování prostřednictvím mobilních 
telefonů a vlastně se dá považovat i za velmi aktuální shrnující příspěvek k problematice 
kognitivních aspektů dotazování využívajícího ke sběru dat elektronická zařízení. Tato část 
využívá aktuální zahraniční literaturu, je pojmově dobře usazená a odborně velmi kvalitně 
prezentovaná. Jde o velmi nadstandardní a rozhodně nejlepší část celé bakalářské práce. 
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Jedinou výtku zde mám k absenci definování on-line výzkumu, resp. explicitního vyjádření, jakou 
konkrétní variantu má autorka kdy na mysli. Obvykle totiž z textu vůbec není patrné o jaký typ 
on-line průzkumu jde, když autorka popisuje jednotlivé jevy, nebo dokonce ani když prezentuje 
závěry studií provedených jinými autory. Tedy zda jde o opt-in panel (a pak ještě o jaký druh), 
klientskou databázi nebo nějakou formu náhodné distribuce přes web. Toto je přitom velmi 
důležité pro porozumění popisovaným chybám a především závěrům předkládaných studií - 
zejména v případech, kdy věc nějak souvisí s motivací, tedy např. non-response, předčasná 
ukončení atd. 

 
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Empirická část je o dost slabší částí práce, a musím říci, že po vynikající teoretické části pro mne 
byla velkým zklamáním. Velice rád bych její nízkou kvalitu přičítal pouze tomu, že si na ni 
autorka neponechala dostatek času; to však bohužel nemůže být polehčující argument z hlediska 
jejího hodnocení.  
Že by autorka byla schopná i tuto část zpracovat velmi kvalitně mi nasvědčuje odborně naprosto 
správný první krok v kapitole stanovující a obhajující indikátory kvality dat; to je ještě velmi 
dobré. Ovšem při vlastní analýze již narážím na řadu problémů a sporných míst:  
1. chápu, že data jsou, jaká jsou... To ale neznamená, že je možné prokázání neexistence rozdílů 
„odbýt“ odkazem na to, že nejsou statisticky signifikantní (s. 35). Jaké by ty rozdíly vlastně 
musely být, aby se na N= 200 jako signifikantní ukázaly? Jinými slovy, při N = 200 je prohlášení o 
nesignifikanci rozdílů dosti zavádějící, neboť věcně by mohlo jít i o rozdíly poměrně velké, 
pokud by se prokazovaly na větších vzorcích.  
2. (s. 39) Počet/podíl rozhovorů ukončených kvůli kvótám není věcí designu dotazníku a tedy je 
to zde nadbytečná informace; a navíc, protože je poměr obráceně, než bez těch ukončených kvůli 
kvótám, je to při čtení potenciálně matoucí informace.  
3.  (s. 39) Nerozumím informaci po podílech dokončených a nedokončených dotazníků (resp. 
rozhovorů). Tyto dva údaje si nemusí odpovídat? Dokončení a nedokončení nejsou jen 
variantami téhož indikátoru? Navíc, dokončené a nedokončené dotazníky nemusí dohromady 
tvořit 100 %?  
4. Je matoucí do textu vkládat technické názvy proměnných. Čtenář má pocit, že je mu to 
k něčemu důležité… Ale proč, k čemu? 
5. Jedna z klíčových věcí k interpretaci je délka rozhovoru na s. 40 („Hodnota mediánu celkové 
délky dotazování souboru před optimalizací je 23 min, u souboru po optimalizaci 26 minut.“) 
Ovšem tento údaj není doprovozen informací o statistickém významu tohoto rozdílu, ačkoli u 
dalšího podobného o dva odstavce dále tak autorka činí. Proč to tak je (resp. není)? 
6. (tabulky na s. 41 – 42) Pro znázornění distribuce by bylo mnohem vhodnější použít nějaký typ 
grafu, v tabulkách nejsou popisované výsledky zdaleka tak dobře patrné. 
7. (analýzy od konce s. 42 do konce kapitoly) Chápu snahu detailněji pochopit efekt designu a 
zařízení na délku vyplňování, ale zejména ty další následující analýzy už mi připadají dost na 
vodě. Takto bychom si mohli vzít jakoukoli percentilovou hladinu a od ní odvíjet závěry o tom, 
kdy byli respondenti rychlejší a kdy pomalejší. Evidentně pak dospíváme k ne zcela 
konzistentním závěrům. A ani to by možná ještě tolik nevadilo, pokud by je ale pak autorka opět 
sjednotila do jednoho rámce a souhrnného sdělení. Zde to vyznívá poněkud do ztracena a závěry 
jsou vlastně velmi nejasné... Nota bene, když si uvědomíme, s jakým N se při tomto porovnávání 
podílů v percentilech vlastně pracuje! 
8. (tabulky na s. 44 – 45) Zcela nedostatečně okomentované tabulky - které údaje jsou vlastně 
pro čtenáře důležité? A proč jsou tam i všechny ostatní, zcela nevysvětlené? 
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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). 

Při hodnocení tohoto aspektu lze plynule pokračovat v komentování slabších částí práce: 
9. Empirická část končí jakoby uprostřed věty, sérií tabulek. Zcela postrádám nějaké souhrnné 
vyhodnocení, sumarizaci poznatků, vztažení k výzkumné otázce nebo teoretickým 
předpokladům. To samozřejmě může být částečně – na obecnější úrovni – provedeno v závěru; 
tak tomu ovšem v této práci není. Závěr zde pouze dílem rekapituluje obsah práce a dílem 
připomíná některé výsledky dílčích analýz.  
Diskuse výsledků a formulace obecnějších závěrů chybí prakticky úplně. 

 
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.) 

Formální kriteria, kladená na bakalářskou práci jsou splněna. 
Nikoli pouze grafickou chybou je ale provedení tabulek v celé práci. Za prvé chybí číslování 
tabulek. Za další, veškeré popisky (kromě běžně užívaných pojmů a zkratek) mají být v jazyce 
textu, zde jsou anglicky. Hned v první tabulce chybí popisky hodnot proměnné "Is Smartphone", 
je tam uvedeno pouze kódování 0 a 1. Tabulky obsahují i údaje (hodnoty), které autorka 
nikterak nevyužívá k interpretaci, nekomentuje, nevysvětluje… Proč tam tedy jsou? Má si jejich 
význam a účel v textu dešifrovat čtenář sám? 
Podstatně elegantnější by bylo zvolit (jakkoli jednoduché) vlastní formátování, než se spokojit 
copy-paste tabulek z outputu SPSS. 

 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 
zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka používá naprosto relevantních literárních zdrojů, které jsou součástí aktuální diskuse o 
kvalitě dat v rámci mixed-mode a mixed-device designu dotazníkových šetření. Toto je 
jednoznačně nadstandardní aspekt předložené bakalářské práce. 

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá v první části práce, výrazně se zhoršuje 
v dalších, empirických a závěrečných kapitolách.  
Grafická úroveň je skutečně tristní v případě tabulek, které jsou prostě jen bez jakýchkoli úprav 
vykopírovány z outputu SPSS, a to včetně anglických popisků, technického značení proměnných 
a labelů atp. 
Proč je v tabulce na s. 41 v záhlaví uvedeno "Nový design" a ne "Optimalizovaný design", jak je 
uvedeno v tabulce nad tím? Jde o jiná data? Proč tyto dvě tabulky nejsou uspořádány vedle sebe 
jako ty těsně nad nimi? 

 
Celkové hodnocení práce 

Bakalářská práce Olgy Niklové má dvě značně odlišné části. Vynikající část teoretickou (vč. 
přechodu k empirické), a velmi odbytou část analytickou (vč. závěru). Osobně za nekvalitou 
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druhé uvedené vidím především časový pres. Což mne mrzí o to více, že jsem při první půli, resp. 
až do stanovování indikátorů pro vlastní empirickou analýzu, s potěšením četl dobře 
promyšlený, skvěle teoreticky ukotvený, aktuální a fundovaný text o (pro mne osobně) velmi 
zajímavém tématu. Tento potenciál však po mém soudu nebyl využit a můj konečný dojem je 
proto dosti rozpačitý. V žádném případě to není situace pro nedoporučení práce k obhajobě; 
spíše jde o zklamání toho druhu, kdy slibně probíhající závod poněkud bezdůvodně nekončí 
téměř jistým úspěchem na cílové pásce. 

  
Otázky a náměty k obhajobě 

Otázky a náměty jsou obsaženy v kritických částech posudku. 
 

 
Datum: 26. 8. 2019  
 
Podpis:  


