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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku:  oponent 

Autor/ka práce: Lucie Kulhavá 
 

Název práce:  Gamifikace v kvantitativním online výzkumu 

 

Vedoucí práce: PhDr.Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA 

Oponent/tka:  PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup  

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? 

 
Cíle práce jsou jasně formulovány. Autorka jasně specifikuje hypotézy ke zkoumání a těch se pak drží.  

 

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

 
Autorka téměř výhradně využívá cizojazyčné texty a používá jich neskutečné množství. 

 

 

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

analýzy?  

 
Data jsou kvalitní stejně jako jejich popis a plně slouží účelům práce.  

 

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

Argumentace je zcela bezproblémová, vše je jasně zdůvodněno, i teoretická část je srozumitelně napsána 

 

 

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

 

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

Odkazový aparát je v pořádku.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Autorka strávila opravdu mnoho času studiem literatury a téměř vše při zpracování využila. Kromě toho provedla 

samostatně kvalitní výzkum pro ověření svých hypotéz. Korektně upozorňuje i na omezení svých zjištění. Chybí mi 

jen zasazení do teoretického kontextu ludické společnosti po vzoru knih Ubavit se k smrti, ale jde o požadavek 

víceméně zbytný. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 

Kdy je vhodné a kdy není vhodné užít gamifikace?  
 

Je gamifikace vhodná pro všechny respondenty nebo jen pro některé? 
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Celkové hodnocení práce: dobře 

Práce má velice zajímavé téma, v ČR jde dle mých znalostí o první práci svého druhu. 

Doporučuji výsledky publikovat. Práci hodnotím jako výbornou. 
 

 

Datum: 13. 6. 2016     Podpis:  Petr Soukup 

 

 


