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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Debora Plecháčková 

Název práce: : Faktoriální vinětový design 

 

Vedoucí práce: Martin Buchtík  

Oponent/tka: Jiří Remr 

Navržené hodnocení: výborně 
 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

Předložená diplomová práce Debory Plecháčové se Faktoriálním vinětovým designem, tedy 

poměrně specifickou technikou dotazování v sociálně vědním výzkumu.  

Jako vedoucí práce musím zdůraznit, že diplomantka na práci pracovala průběžně, sama přicházela 

s náměty a nápady, samostatně studovala analytické postupy, v diskuzi dokázala navržená řešení 

obhájit. Mou rolí bylo komentovat průběžné výstupy práce a připomínkovat její strukturu. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Cíle práce a hypotézy jsou jasně a srozumitelně definované na straně 4. Jsou věcně stanoveny a 

hypotézy ověřují v literatuře dosud nediskutované (respektive netestované) problémy výzkumné 

techniky. Dále jsou pak specifikovány v analytické části a v závěru na ně autorka odpovídá. Vedle 

věcného cíle považuji za velmi přínosné ucelené představení problematiky v českém prostředí.  

Práce je jasně strukturována,  již v úvodní teoretické části je na příkladech jasně demonstrováno, jak 

technika vypadá a jak ji lze využít. 

 

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

texty? 

Autorka se opírá o dostatek relevantní literatury, která . Oceňuji, že diplomantka výklad doplňuje o 

český metodologický diskurz. 

V tomto ohledu vidím jen drobný nedostatek u využití zprávy Nadi Čadové,  která je citována 

zprostředkovaně přes článek Evy Krulichové. Jistě by bylo možné příslušnou tiskovou zprávu 

dohledat nebo například citovat knihu Daniela Kunštáta a kolektivu 25 let české demokracie očima 

veřejnosti. 

 

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

jejich analýzy?  

Je třeba zdůraznit, že Debora Plecháčová dokázala sebrat vlastní celopopulační data reprezentativní 

za online populaci ve věku 18-65. To je jednoznačně nadstandardní a je třeba ocenit schopnost 

aktivizovat dostupné zdroje, což je klíčovou kompetencí dobré výzkumnice nebo výzkumníka. 

Metody analýzy dat jsou přiměřené náročnosti práce a také odborné literatuře v tomto prostředí.  

 

K použitým  metodám analýzy jeden věcný komentář: Autorka zvolila jako jednu z hlavních 

analytických metod lineární regresi, což se může jevit jako nedostatek práce, protože jde o jednu 

z jednodušších metod. Domnívám se však, že jde o vhodné řešení: směřování k regresi autorka 
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dospěla na základě rešerše aktuální literatury (viz str. 39), lineární verze regrese je pak vzhledem 

k datům nejúspornější metodou.  

Analytický postup je transparentní a doplněný řadou datových výstupů. 

 

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

Argumentace je jasně strukturována, závěry jsou transparentně doloženy a průběžně shrnuty, jak 

v závěru jednotlivých kapitol, tak v části Závěr a diskuse (od str. 58). 

 

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

převzatých? 

V práci autorka jasně a transparentně odděluje svá zjištění a převzatá zjištění.  

 

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

V práci je řádně využito odkazového aparátu, formátování a dalších požadovaných náležitostí. 

Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. 

 

Marginálním formálním nedostatkem práce je nejednotnost odkazového aparátu (viz například 

rozdíly u autorů: DISMAN, FINCH, EVANS) a nejednotné použití hranatých a kulatých závorek 

v těle práce při odkazování na literaturu (viz např. kulaté závorky na str. 60 dole). 

Druhým nedostatkem je absence číslování kapitol v části Závěr a diskuse (která se dle mého soudu 

měla jmenovat pouze Diskuse). 

 

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

jaké). 

Na práci (kterou znám v jejím vývoji jako její vedoucí) je sympatická její střízlivost:  Přestože je 

práce přehledně a jasně napsána, přijde mi, že autorka někdy upozaďuje fakt, že některá rozhodnutí 

nebyla triviální, přestože jsou dle mého názoru správná.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

K teoretické části: Je možné sledovat v průběhu času nějaké trendy ve vývoji této výzkumné 

techniky? 

K analytické části: Jaká jsou pro vás osobně nejzajímavější zjištění?  

K diskusní části: Za jakých okolností a pro která témata byste doporučila, nebo naopak 

nedoporučila vinětový design použít? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Diplomová práce Debory Plecháčové splňuje požadavky na diplomovou práci kladené. Chtěl bych 

vyzdvihnout v práci nezmiňovaný přínos edukativní (tj. představení techniky jako takové) a 

schopnost (v důsledku) netriviálních interpretací při diskusi hypotéz. 

Vzhledem k tomu, že diplomantka bez jakýchkoliv pochybností prokázala schopnost orientace 

v oboru, práci doporučuji k obhajobě a navrhuju ji hodnotit stupněm výborně. 
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