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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Ing. Pavla Procházková 

Název práce: Jak lidé nakupují na internetu 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc 

Oponent: Doc. Milan Tuček, CSc  

Navržené hodnocení: velmi dobře 
 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Pokud přistoupíme na to, že má smysl si položit výzkumnou otázku („jednají lidé při nakupování na 
internetu racionálně“), která nemůže být zodpovězena jinak než ano, tak má práce zřetelnou 
strukturu a obsah jak v části teoretické, tak empirické.  
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka se opírá o dostatek relevantní literatury. Určitý problém spatřuji v odkazech 
na„marketingovenoviny“ nebo Wikipedii v případech, když jde o teoretické úvahy. Cizojazyčná 
literatura je využívána v dostatečné míře. 
 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Práce je opřena o řadu dat z veřejných zdrojů (ČSÚ) a o vlastní internetový výzkum, na kterém se 
autorka v rámci praxe podílela. Mám nějaké drobné nejasnosti spojené s výběrovým (vyšetřeným) 
souborem (str. 46) – cílová skupina –lidé nakupující na internetu, základní skupina??? (24-45 let, 
určité podmínky nákupu prostřednictvím internetu), výběr a opora výběru – náhodný 
nepravděpodobnostní ze sítě??? respondentů výzkumné agentury.  
Metody analýzy jsou vesměs vhodné a odpovídající. Mám určitou nejasnost při využití faktorové 
analýzy pro konstrukci typologií. 
Presentace dat je na velmi dobré grafické úrovní a je střídmá. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Kvalita argumentů odpovídá kvalitě dat.  
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Autorka i v přejatém textu cituje pouze publikaci, neuvádí odkaz na stránky. Jinak je práce po 
formální stránce v pořádku.  
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
-Určitým nedostatkem je místy telegrafické zpracování textu.  
 
-I když je působivé, že každá ze subkapitol v analytické části je uvedena citacemi z internetové 
diskuse (jedna z etap výzkumu), přeci jen by tato etapa měla být podrobena nějakému 
odpovídajícímu rozboru, který je běžný při kvalitativním výzkumu. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Je možné si představit jiné než racionální chování lidí nakupujících na internetu?   
 
Proč lidé nakupující na internetu nepovažují řadu věcí, které se obecně řadí do služeb, za nákup 
služeb. 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Práce má mnohorozměrný záběr témat (v úvodní části) z oblasti výzkumu nákupního chování, které 
se jen částečně promítají do empirické části. Autorka prokazuje, že má rozsáhlé znalosti dané 
problematiky, rutinně zvládá nadstandardní analýzu dat i interpretaci výsledků. Přesto nemohu práci 
hodnotit výborně, jednak z důvodů formálních (citace), jednak z důvodů pochybností nad 
výzkumným problémem. 
 
 
Datum:          Podpis: 


