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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? 

Cíl práce je zcela jasně stanoven a byl již od počátku detailně konzultován. Autor si vybral velice 

důležité metodologcké téma a ukázal na požití typické techniky z oblasti výzkumu trhu mimo tuto 

oblast  

 

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

Autor využívá téměř převážně zahraniční literaturu, protože česká téměř neexistuje. Pojednání o 

technice je zcela přehledné a v rámci možností diplomové práce zcela vyčerpávající.  

 

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

analýzy? 

Data získaná samotným autorem považuji za zcela kvalitní, pro účely diplomové práce jsou více než 

dostačující  

 

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

Autor jasně popisuje své metodologické kroky, nechává čtenáře nahlédnout pod pokličku přípravy 

výzkumu  i zpracování dat. Nemám žádné výhrady. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano, bez problémů. 

 

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

Autor odkazuje zcela správně, nadto používá velký objem lteratury 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Vše bylo výše uvedeno. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Autor by se mohl vyjádřit k otázkám: 

 

Kde všude ve výzkumu veřejného mínění či akademickém sociologickém výzkumu spatřuje 

možnosti využití conjoint analýzy (cca 2-3 příklady konkrétních aplikací)? 

 

Co brání širšímu rozvoji conjoint analýzy  mimo výzkum trhu? 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce je velice dobře zpracovaná i napsaná a doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako 

výbornou. Dle mého názoru lze výsledky práce publikovat a dosáhnout tak uznání práce za práci 

rigorózní.  
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