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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce v zásadě odpovídá tezím. Objevují se pouze drobné a v práci dostatečně zdůvodněné odchylky.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce v první části podává stručný přehled historie behaviorální ekonomie a jejich základních konceptů. V druhé 

části nabízí stručný úvod do morální filosofie a krátkou diskusi etických výhrad vůči konceptu nudge a reakce 

autorů konceptu na tyto kritiky. Posouzení přístupu nudge z pozice vybraných etických směrů je povrchní a 

hodnotící závěry nejsou přesvědčivé.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce D 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Celá řada formulací je obtížně srozumitelných. Struktura je místy nelogická (např. na str. 27 je výčet 

problematickch míst, pak následuje vložená diskuse soft a hard paternalismu a teprve pak, na str. 30, je popsána 

reakce na dřívě uvedené výtky). Práci by prospěla pečlivější kontrola a editování. Objevují se chyby 

v odsazovaní odstavců, zarovnání, číslování poznámek pod čarou, překlepy (i v názvu kapitoly: "Kantům [sic] 

imperativ". Celé strany 5 a 26 jsou prázdné.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor sám zakončuje práci citátem: “Criticising nudging is like criticising electromagnetism or gravity – the best 

we can do is be aware of the forces at work, to understand them and to make people widely aware of them.“ - 

nabízí se tudíž otázka, zda lze o takto popsatelné problematice napsat celou práci - i když jenom bakalářskou. 

S etičností nudgingu se vyrovnávají samotní autoři této koncepce od samého začátku a téma bylo víckrát 

přehledně zpracováno. Je proto otázné, co přesně je přínosem předložené práce.   

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jakým způsobem souvisí práce s marketingovou komunikací nebo PR? 

5.2 Proč není v práci užíván český překlad termínu nudge – šťouch? 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

-- 

 

 

Datum: 4. 5. 2018                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


