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KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

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

Práce má jasně stanovený záměr a cíl, výzkumné otázky jsou formulovány precizně a přehledně. 
Závěry odpovídají stanoveným cílům a adekvátním způsobem se vyjadřují k nastoleným 
předpokladům a výzkumným otázkám. 

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

Výzkumný postup i konkrétní metoda řešení jsou velmi jasně a precizně stanoveny, objasněny a 
také zdůvodněny. 

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

Teoretická část jasně směřuje k vlastnímu empirickému výzkumu, ten naopak využívá a ve 
výsledcích vyhodnocuje předpoklady stanovené v části teoretické. Práce tak vytváří velmi 
konzistentní celek odpovídající povaze odborné stati.  

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

Práce je přehledně strukturována, text je vystavěn jasně a logicky. 
 

 
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 je zpracována kvalitním způsobem a v odpovídající šíři a hloubce. Autorka v ní 
téma zasazuje do kontextu behaviorální ekonomie a v dílčích kapitolách pokrývá všechny 
klíčové souvislosti relevantní pro tvorbu východisek, přípravu hypotéz i formulaci závěrů. 
Vhodně také u každé oblasti uvádí, jaké je její místo ve výzkumném designu. 
Za důležitý přínos nad rámec běžného bakalářského diplomového úkolu považuji zahrnutí 
tématu replikační krize, a to ne jen jako informaci do úvodu, nýbrž i jako pole pro interpretaci 
výsledků vlastního výzkumu.  
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Volba metody experimentu byla vzhledem k replikační povaze výzkumu jasná. Autorka nicméně 
musela způsob jeho realizace (z řady důvodů) výrazně adaptovat. Ačkoli by v tomto kroku mohly 
být do výzkumu vneseny zásadní problémy, autorce se adaptace experimentálního designu 
velmi dobře podařila a možnost ověřovat původní myšlenku, resp. aktuálně odvozené otázky a 
hypotézy, zůstala dle mého soudu plně zachována. Konkrétní provedení experimentu autorka 
velmi otevřeně a detailně popisuje, což je důležité pro možnost identifikace případných 
problémů ve fázi realizace. Jsem přesvědčen, že i v tomto ohledu autorka odvedla výbornou 
práci; a to tím spíše, že řady problémů, dílčích nedokonalostí nebo možných zkreslení si je 
vědoma, v práci je přiznává a komentuje, anebo dokonce konstruktivně využívá k diskusi a 
obohacení interpretací a závěrů. Jako výborný nápad (nejen) s ohledem na tyto skutečnosti 
považuji zahrnutí post-experimentálních rozhovorů do výzkumného designu (a také jejich 
praktické a efektivní zvládnutí). 

 
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 a závěry jsou věcně v souladu s výsledky empirických analýz, autorka přitom vše 
důkladně diskutuje a systematicky se pokouší nabízet vysvětlení, zdůvodnění. Lze konstatovat, 
že výzkumné otázky byly výzkumem zodpovězeny a autorka dosáhla výzkumných cílů, které si 
stanovila.  
Ačkoli se to děje opravdu spíše výjimečně, v tomto případě bych osobně byl (ještě o něco méně) 
sebekritický k přesvědčivosti závěrů (2. odst. na s. 39). Autorka velmi dobře posuzuje výsledky 
s vědomím problémů související s replikační krizí a problémů experimentálního designu vůbec. 
Vzhledem k tomu, kolik dokážeme v daném (a v podstatě každém) výzkumném designu nalézt 
různých „ale“ (jak autorka důkladně rozebírá), je podle mne zjištěná velikost efektu učinění 
závazku velmi přesvědčivá. A přijmeme-li, že experiementální design má obecně dostatečnou 
ekologickou validitu, pak konkrétní provedení této techniky v tomto projektu (bakalářské 
práce!) považuji za velmi, velmi úspěšné. 

 
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.) 

Kritéria odborného textu byla bez problémů naplněna. 
 

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

Autorka využila velké množství vhodných literárních zdrojů, přičemž navíc oceňuji, že 
především zahraničních.  

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 
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Jazyková, stylistická a grafická úroveň práce je na vysoké úrovni. (A ačkoli obvykle kritizuji 
přímé přebírání tabulek z výstupů SPSS, v tomto případě musím uznat, že se je autorce podařilo 
do grafické podoby práce zapracovat poměrně nenásilným, decentním způsobem.) 

 
Celkové hodnocení práce 

Bakalářská práce Alexandy Báčové vybočuje z běžného standardu bakalářských prací, a to hned 
v několika směrech. Volba experimentálního designu není zcela obvyklá v oboru sociologie, a o 
to více lze ocenit jeho opravdu bravurní zvládnutí. Obzvláště je třeba upozornit na velký vlastní 
přínos autorky při adaptaci původního experimentu a skutečnost, že se jí podařilo na jedné 
straně vytvořit vlastní design, současně ale v podobě, která může být právem považována za 
replikaci designu původního. Oceňuji také precizní organizační a technické zvládnutí 
konkrétních organizačních aktivit spojených s realizací experimentů. Konečně, pro bakalářskou 
úroveň považuji za nadstandardní zakomponování diskuse o replikační krizi; a zejména pak její 
přirozené využití při hodnocení výsledků a závěrů, které text posouvají spíše k úrovni, kterou 
bychom rádi očekávali u diplomových prací magisterských.  
Celý provedený výzkumný projekt a výsledný text má povahu kompaktní empirické studie. 
Vzhledem ke kvalitě, s jakou byla provedena, a schopnosti autorky zpracovat výsledný text, 
doporučuji přemýšlet o možnosti publikování práce v podobě odborné stati v časopise. 

  
Otázky a náměty k obhajobě 

Téma přesvědčování a jeho technik a také závěry experimentů v této oblasti mají silné etické a 
normativní aspekty. Ty jsou však velmi často chápány (a v práci to občas také takto prosvítá) v 
psychologické rovině dopadu na individuum, resp. jaká nebezpečí člověku hrozí a jak se vůči nim 
bránit. Jak byste toto téma – etickou a normativní rovinu, pojednala z hlediska sociologického? 
Co nám koncepce přesvědčování a závěry výzkumů říkají o společnosti? A je vůbec společenská 
úroveň tou, na které by se tyto otázky měly nějak řešit? Jsou zde nějaká společenská rizika, 
výzvy, atp.? Jsou zde nějaké další roviny výzkumu? 
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