
 
 
 

Katedra sociologie 

 

1 
 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Posudek oponentky práce 

 

Autor práce: Alexandra Báčová 

Název práce: Princip závazku a konzistence chování 

Autor posudku: Pavla Malvotová 

Návrh klasifikace práce: velmi dobře 

 

Základní charakteristika práce. 

Práce středního rozsahu je zaměřena na představení a empirické ověření jednoho z fenoménů 

sociálního vlivu, který zpopularizoval sociální psycholog Robert Cialdini, a to sklon jednat 

konzistentně se závazkem, který člověk učinil veřejně. Autorce se podařilo vcelku elegantně 

dosáhnout vytyčených cílů, byť v některých dílčích aspektech by práce zasloužila vylepšení. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano, pouze v české verzi abstraktu by mohl být cíl zmíněn explicitněji. 

 

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

Spíše ano (blíže viz Hodnocení kvality empirické části práce). 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Pozitivem je, že autorka nenásilně propojuje jednotlivé kapitoly (snad jen kapitola 2 působí 

neukončeně) a čtenář se tak v textu neztrácí. Na druhou stranu určitou nekonzistenci vnímám 

v tom, že v teoretické části autorka pracuje primárně s perspektivou behaviorální ekonomie, 

nicméně experiment v empirické části se týká podvádění u znalostního testu ve skupince, dal by 

se tak zařadit spíše do sféry sociální psychologie, případně psychologie morálky. Autorce bych 

také ve jménu vyváženosti struktury doporučila podřadit velmi krátké kapitoly první úrovně do 

nižších úrovní (v práci se objevuje např. hlavní kapitola 4 nazvaná Replikační krize o rozsahu 1 

stránky). 

 

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

přehlednou strukturu? 

Spíše ano, zvláště přechody mezi jednotlivými kapitolami a myšlenkami jsou logické a struktura 

je přehledná. Místy je ovšem autorka dosti stručná a svá tvrzení nedokládá (například o tom, že 

„Nekonzistentní chování je ve společnosti běžně považováno za nežádoucí, jelikož jedinec, který 

se chová nekonzistentně, se jeví jako zmatený či mentálně nemocný“). V obsahu není uveden 

úvod. 

 

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

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

Autorka prokazuje dobré porozumění základním konceptům behaviorální ekonomie a sociální 

psychologie, a to nejen těm, které v empirické části následně využívá. Některé kapitoly 

teoretické části nejsou z hlediska empirického výzkumu příliš podstatné (například pasáž 1.2 o 

prospektové teorii). Namísto toho bych uvítala sociologicky informovaný, možná i kritičtější 

náhled na Cialdiniho výklad „univerzálních“ mechanismů sociálního vlivu. 

 

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

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

Metoda laboratorního experimentu je vzhledem k cíli empirické části zvolena vhodně a 

experiment je také velmi dobře navržen.  

V textu postrádám vysvětlení k dílčím, ale stále podstatným aspektům metodologie výzkumu 

(nejen s ohledem na proveditelnost replikace, ke které autorka sama vyzývá): například proč by 

studijní strategie měly v experimentu hrát roli, kde na Facebooku byli vybráni účastníci do 

experimentu, jak byli vybráni a proškoleni „herci“, zda „herci“ znali účel výzkumu a příslušnost 

participanta k experimentální vs. kontrolní skupině, jaké otázky obsahoval a jak byl 

vyhodnocován post-experimentální rozhovor, jak přesně probíhalo vyhodnocení vlivu 

intervenujících proměnných. 

Sekce výsledky obsahuje pouze testování hlavní hypotézy o vlivu učinění závazku na míru 

podvádění. Zbývající část výzkumu tedy bohužel nelze posoudit z hlediska adekvátnosti a 

správnosti aplikace. Některé statistické postupy k ověření hlavní hypotézy navíc nejsou zvoleny 

zcela správně (použití Spearmanova korelačního koeficientu pro ověření asociace mezi dvěma 

binárními proměnnými, lineární regresní analýza s dichotomizovanou závisle proměnnou). V 

tabulce 5 na s. 36 není jasné, jak interpretovat korelaci, protože chybí označení kategorií.  

 

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). 

Závěry jsou prezentovány srozumitelně a ve vztahu k výsledkům i cílům práce. Oceňuji také 

snahu vysvětlit zjištění o poměrně vysoké míře podvádění vícero způsoby a přehlednou diskuzi 

možných limitů experimentu. Některé úvahy (vztahující se k posouzení vlivu intervenujících 

proměnných) by zasloužily podrobnější vysvětlení. 

 

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 čítající asi 100 tisíc znaků (včetně seznamu literatury, bez příloh) splňuje požadavky na 

rozsah. Způsob citování je většinou jednotný a odpovídající aktuální normě, ale doporučila bych 

vyhnout se citování na konci odstavců, které autorka často užívá (z toho není patrné, co vše 

vlastně bylo v odstavci převzato). V závěrečném seznamu literatury jsou jen drobné nedostatky 

(například chybějící údaj o editorech, anglický výraz pro vydání, nejednotné psaní pomlčky a 

spojovníku, velkých písmen). 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 
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Autorka využívá dostatečně početnou bázi pramenů od 50. let 20. st. až do současnosti. Jde o více 

než 60 odborných, převážně anglicky psaných zdrojů. Jejich zaměření by ale mohlo být pestřejší, 

většina publikací je z oblasti sociální psychologie a autorka prakticky nepracuje se sociologickou 

literaturou. 

 

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

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

Práce je na relativně dobré jazykové a stylistické úrovni. Oceňuji také kvalitní překlad abstraktu 

do angličtiny. Doporučila bych pouze vyvarovat se výrazů jako „práce se věnuje“, „princip hovoří 

o“ „výzkum zkoumal“, které autorka často používá. Některé obraty působí trochu nečesky (např. 

„malířský test“, „zapnout komponentu závazku“, „chlapci vzali osobní zodpovědnost“, 

„participant vyslyšel odpověď“...).  

Grafická úprava i označení příloh, tabulek a grafů jsou přehledné. Zpracování tabulek by ale 

zasloužilo větší péči – jednak je zvolené písmo neúměrně malé prostoru tabulky, ale především 

tabulky obsahují směsici českých a anglických popisků (vše by mělo být česky). 

 

Další poznámky 

– 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorce se podařilo úsporně a srozumitelně představit problematiku principu závazku a 

konzistence chování a vystavět dobře uchopený experimentální design pro ověření souvislosti 

mezi závazkem a konzistencí v oblasti morálního jednání. Ocenit je třeba také úsilí vložené do 

samotné realizace experimentu. Kvalitu analýzy snižuje nevhodná volba statistických postupů, a 

to, že některé výsledky nejsou dostatečně odprezentované, a v důsledku tak ani některé 

závěrečné úvahy nepůsobí příliš transparentně. V práci také postrádám sociologické uchopení 

problematiky (zaznívá prakticky jen v podkapitole 3.1.2. „Sociální prostředí“, bez vazby na 

ostatní části práce). 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně až velmi dobře, v závislosti na jejím 

průběhu. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

V čem jsou téma Vaší práce a její závěry sociologicky relevantní?  

Byl nějaký důvod očekávat, že experiment neprokáže vliv závazku na konzistenci? 

Můžete představit, jak přesně jste ověřovala působení intervenujících proměnných (zvl. 

reciprocity a oblíbenosti)? 

 

Datum:  13. 6. 2021 

 

Podpis:   

 

Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová 


