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Posudek bakalářské práce
Jméno autora práce: Viktorie Havlíčková
Název bakalářské práce: Zlepšení schopnosti tvorby pravděpodobnostních predikcí jako

prostředek vedoucí k lepšímu rozhodování institucí
Vedoucí: Marek Vranka
Obsahová hlediska práce
Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně
Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne
Stanovené cíle: splněny – nesplněny
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Úroveň návrhu projektu

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou
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Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:

x
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Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení
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organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

Formální hlediska práce
1

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje
Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje
Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé
Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy
Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb
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Otázky, podněty k obhajobě:
Lze využívat schopnost predikcí v běžné manažerské praxi? Jaké jsou konkrétní příklady?
Specifické připomínky:
Práci by prospěla revize po stránce stylistiky a gramatiky.
Celkové hodnocení práce:
Práce přináší shrnutí základních poznatků o psychologických aspektech tvorby předpovědí, specificky o
psychologických mechanismech vedoucích k přesnějším či naopak zkresleným predikcím. Představena
jsou základní kognitivní zkreslení a praktické postupy, jak zmírnit jejich vliv. Teoretické část práce má
místy encyklopedický charakter, kdy popisy jednotlivých konceptů nejsou zřetelněji propojeny do
souvislého celku. V praktické části je představen návrh ověření účinnosti tréninku předpovídacích
dovedností v rámci terénní studie v reálných podmínkách. Design navrhované studie je srozumitelný a
realistický.
Celkově se jedná o dobře zpracovanou bakalářskou práci, jež odpovídá požadavkům na tento typ práce
kladeným. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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