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POSUDEK  DIPLOMOVÉ   PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: (vedoucí práce) 

Autorka práce: Ing. Pavla Procházková  

Název práce: Jak lidé nakupují na internetu. 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: (výborně) 
 
 
 
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? 
Cíl práce je zřetelně formulován: „Předmětem práce bude popis a analýza výsledků výzkumu 
nákupního chování lidí, kteří nakupují (resp. nenakupují) na internetu. Výsledky (s.44-67), shrnutí 
(s.68-70) a závěry práce (s.71-73) skutečně tyto údaje přinášejí. Jedná se tedy o empirickou práci 
s teoretickým zakotvením. Tomu odpovídá i struktura práce. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Práce Pavly Procházkové využívá velmi širokou plejádu pramenů – monografií, článků i 
internetových zdrojů a navíc originální primární data reprezentativního výzkumu, jehož je 
spoluautorkou. Používá též odkazy na 12 cizojazyčných titulů dostatečně reprezentativních pro 
danou problematiku.  Za zvláště cenné považuji, že Pavla Procházková sama významnou měrou 
přispěla, resp. byla jednou z hlavních autorek, výzkumu k problematice diplomové práce. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Data jsou originální, zkontrolovaná (nenašel jsem chyby), kvalitativní i  reprezentativní 
(kvantitativní šetření CAWI – zde vhodné vzhledem k tématu – 1023 resp.) a dostatečně robustní 
pro předložené závěry. Metodika výzkumu, na němž se autorka práce přímo podílela, je popsána 
bezchybně a velmi podrobně.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Argumenty použité v práci jsou zakotvené v citovaných a odkazovaných teoretických pracích, dále 
v řadě výsledků jiných výzkumů, citovaných v předložené práci. Za velmi cenné považuji založení 
hlavní argumentace práce na vlastním datovém materiálu sebraném (mimo jiné) pro potřeby 
diplomové práce. 
 
5. Jsou v práci autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano, je to zřetelně rozlišeno. Vlastní zjištění jsou v kapitolách 4 a 5. Teoretická východiska a 
podpůrné teze v úvodních teoretických kapitolách, tedy zejména v kapitole 3 (str. 5 – 42). 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Práce je psána srozumitelně. Její výsledky a tvrzení jsou dokládány v rozumné míře přehlednými 
grafy, resp. třemi graficky zvýrazněnými, a tedy srozumitelnými tabulkami (s.64, 66, 67) V práci 
jsem nenašel chyby, jen několik drobných jazykových neobratností (s.2/4. odst. (Jedním … má), s.3 
(vysvětluje pojem), s.5 dole (svůj sociální status). Odkazy jsou provedeny předepsaným způsobem. 
Grafy z vlastního výzkumu mají srozumitelné popisky. V příloze je uveden použitý dotazník. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Práce je solidně vybavena teoretickým rozborem. Na něm jsou pak založeny zkoumané problémy a 
z něj vycházejí také použité výzkumné nástroje. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Doporučuji vysvětlit, na čem je založena argumentace práce, že nakupování na internetu odpovídá 
teorii racionálního jednání a specifikovat tuto „racionalitu“. 
Jako druhé téma vhodné k diskusi je zjištěná typologie nakupujících po internetu. Je zajímavé 
rozebrat, v čem se tyto skupiny shodují a v čem se liší. 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
 
výborně 
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