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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? 

 
Cíle práce jsou jasně formulovány. Po mém soudu jsou ale cíle trošku menší než by si autor diplomové práce na 

zaměření metodologie mohl klást. Navíc v práci chybí explicitní formulace výzkumných otázek a hypotéz 

k prověřování.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 
Autor výhradně využívá cizojazyčné texty, což zřejmě souvisí s tím, že je práce v angličtině. 

K literatuře nemám žádné výtky. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 
O kvantitativních datech, která autor používá, není uvedeno mnoho informací, ale na první pohled vše vypadá 

v pořádku. Není pouze jasné, zda se autor podílel na tvorbě tohoto výzkumu či nikoliv. Obdobně za velice slušný 

považuji autorův kvalitativní výzkum, i když je patrné, že byl dělán na poslední chvíli a nepodařilo se jej příliš 

propojit s kvantitativní analýzou.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 

Argumentace je problematická. Již tím, že chybí výzkumné otázky a hypotézy jde de facto o explorační analýzu. 

Ta je navíc vedena čistě statisticky.  Překvapivě, i když autor téměř všude argumentuje statistickou význmaností 

(testy MW a v kontingenčních tabulkách), Waldův test koeficientu v logistické regresi ho nezajímá (paradoxně až  

závěru práce jsou výsledky tohoto testu vyhodnoceny). Obecně je v práci přehnaná fascinace statistickými testy a 

zcela se opomíjí věcné dopady výsledků. Jako velice kvalitní hodnotím závěrečnou diskusi omezení práce. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Jednotlivá zjištění autora  jsou dostatečně jasně odděleny od převzatých tvrzení. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 

Odkazový aparát je v pořádku. Větší problém vidím v jazyce a také v absenci některých běžných částí odborných 

textů. Stručně popíši základní problémy. 

Práce je napsána v angličtině. To by samo o sobě nevadilo, místy je práce psána velice pěknými formulacemi. 

Bohužel místy jsou věty dost strašné, například následující: 
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Str. 3 This gap can not be only in people but also in small firms 

Str. 3 We also see that the factor discussed are plenty  

str. 27 We saw that in cases of around three quarters of gappers 

označení části práce Demography analysis 

 

Práce začíná netradičně místo úvodu (zde čtenář čeká popisu obsahu práce a členění) rovnou prvním témem, 

rozporem postojů a chování. Ostatně v celé práci není jasně nastíněno směřování (kromě krátké pasáže o kvanti a 

kvali výzkumu). O absenci výzkumných otázek a hypotéz jsem psal již výše. Zbytečně to kazí dojem z práce. 

  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Dovolím si zde postupně ukázat některé postřehy bez nároku na úplnost. 

1. Postoje – chování – jde o starou koncepci sociální psychologie sahající do 30. let. Autor ale volí citace 

z moderní literatury a tím nepřímo naznačuje že jde o nový poznatek.  

2. table 1,2 – zobrazena jsou řádková procenta, ale v poznámce jsou označena jako celková 

3. Scénář hloubkového rozhovoru nepatří do textu práce ale má být v příloze (str. 9- 10)  

4. Graf 1,3,4 - Koláčový graf se dvěmi údaji mne v diplomové práci uráží (pomíjím, že koláčový graf do 

vědeckých výstupů vůbec nepatří), to je mrhání místem. Pomíjím, že autor má koláčový graf nejspíš velmi rád, 

protože jej užívá opakovaně.  

5. str. 15 chyba v interpretaci: We see that the gappers make up about 32 % of the sample. 95 % confidence 

interval is 29-34 % (which means we can with 95 % certainty say, that attitude 

6. behaviour-gap in Czech population is in this interval) – ne můžeme říct, že proporce „gappers§ bude v čr 

populaci v tomto intervalu (pomíjím, že pro kvótní data nemůžeme říci nic a že interpretace intervalu 

spolehlivosti je složitější) 

7. „When running an Mann-Whitney test for the analyzed groups (pro Fair trade values buyers and pro Fair 

trade values non buyers), using skepticism as test variable and Fair trade buying as a grouping variable, we 

find that buyers and non-buyers indeed differ with p-value < 0.05.“ Ale v čem se liší?Následný odstavec na str. 

20 dole nabízí místo odpovědi jen ryze technický jazyk statistiky bez věcné interpretace výsledků 

8. místo tabulky č. 5 by se hodil graf – srovnání 2 či 3 histogramů (pro 11 hodnot proměnné je již tabulka 

nevhodná) 

9. str. 29 dole, interpretace Nagelkerkeho pseudo R
2
 v procentech není korektní 

10. Použitý logistický model není nijak dobrý, interpretace pomíjí různé rozsahy škál nezávisle proměnných, 

pokud o interpretaci v procentech, jde spíše o zatemnění než projasnění rozdílu vlivů jednotlivých 

proměnných. Tady měl autor opravdu pečlivě pracovat. Přitom cituje klasickou práci od Agrestiho, kde se lze 

interpretaci naučit. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Které jsou klíčové charakteristiky použitého modelu? Proč není model přepočítán s omezenou sadou 

proměnných? 

Jaké další modely by bylo možné vybudovat?  

 

 

Celkové hodnocení práce: dobře 

Práce má zajímavé téma, je ale problematicky napsána a analýza je pouze ryze technická. Po 

úpravách by bylo možné výsledky publikovat, doporučuji ale zevrubnou jazykovou revizi 

rodilým mluvčím. V případě kvalitní obhajoby navrhuji zvážit klasifikaci velmi dobře, jinak 

práci hodnotím pouze jako dobrou. 
 

 

Datum: 20. 1. 2014     Podpis:  Petr Soukup 

 

 


