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Hodnocení práceHodnocení práceHodnocení práceHodnocení práce    

Vymezení cíle a jeho naplnění výborněvýborněvýborněvýborně

Logická stavba a členění práce výborněvýborněvýborněvýborně

Práce s literaturou, citace, syntéza zdrojů, přehled o dosavadním stavu bádání v dané oblasti výborněvýborněvýborněvýborně

Adekvátnost použitých metod, jejich argumentace a způsob použití výborně nebo velmi dobřevýborně nebo velmi dobřevýborně nebo velmi dobřevýborně nebo velmi dobře

Hloubka a správnost provedené analýzy (ve vztahu k cílům), její teoretické a konceptuální ukotvení výborněvýborněvýborněvýborně

Vlastní přínos studenta výborněvýborněvýborněvýborně

Využitelnost výsledků práce v praxi/teorii výborně nebo velmi dobřevýborně nebo velmi dobřevýborně nebo velmi dobřevýborně nebo velmi dobře

Formální úprava a náležitosti práce (soulad s šablonou kvalifikační práce), rozsah práce výborněvýborněvýborněvýborně

Jazyková a terminologická úroveň práce velmi dobřevelmi dobřevelmi dobřevelmi dobře
Poznámka: Výsledná známka nemusí být aritmetickým průměrem jednotlivých hodnocení. 
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Cílem diplomové práce je ověřit působení vybraných fenoménů behaviorální ekonomie v praxi. Student se zaměřil na tři vybrané 

fenomény behaviorální ekonomie (vlastnický efekt, efekt návnady a paradox volby) a k ověření jejich působení použil reálná data 

konkrétního podniku. Definovaného cíle práce bylo dosaženo. 

Teoretická rešerše na 28 stranách vhodně reflektuje téma práce a odpovídá vymezenému cíli. Je vhodně strukturována, rozsah je 

odpovídající tématu i typu práce. Velmi kladně hodnotím využití velkého množství zahraničních zdrojů a rešeršní způsob zpracování. 

Citační norma byla též dodržena. Práce tak snad jen místy a drobně sklouzává k možná nadbytečnému rozepisování, avšak drží se 

v míře, kterou lze bez problémů tolerovat. Student v rešeršní části prokázal hlubší znalost problematiky. 

Zvolená metodika je pro daný cíl vhodná a v práci je odpovídajícím způsobem vysvětlena. Autor si klade tři výzkumné otázky, každá 

směřuje k jednomu zkoumanému fenoménu, v rámci něhož pak autor formuluje jednotlivé hypotézy. Hlavními metodami je 

dolování kvantitativních dat sekundárního charakteru z podnikového software a jejich následná analýza a syntéza.  

Analytická část práce je rozdělena na tři hlavní části, v každé z nich student ověřuje působení jednoho z vybraných fenoménů. 

Struktura této části práce je logická a přehledná. Částečným limitem analýz je menší množství dat, které měl student k dispozici. 

Toho si je však sám vědom a své výsledky v tomto kontextu také interpretuje. V diskuzi, která je zároveň určitou syntézou poznatků, 

blíže rozebírá dosažené výsledky a jejich limity, včetně dalších možných vlivů, které nebylo možné ve výzkumu posoudit. Doporučení 

jsou konkrétní a vycházejí z výstupů autorových analýz. V závěru pak celou práci hodnotí, včetně dosažení stanoveného cíle. 

Přínosem práce je aplikace vyraných fenoménů behavirolní ekonomie na reálných datech a propojení teorie s praxí. Student může 

získané poznatky využít ve své práci. Velmi kladně takéké hodnotím autorův zájem o téma, využití cizojazyčných zdrojů, autorovu 

odbornost a přístup ke zpracování. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací.  To, že čeština není autorovým rodným jazykem se mírně projevilo na 

stylistice, resp. na gramatice, nikoliv však ve velkém rozsahu. 

 

Otázky k obhajobě (1Otázky k obhajobě (1Otázky k obhajobě (1Otázky k obhajobě (1––––2 otázky)2 otázky)2 otázky)2 otázky)    

1) Jakým způsobem by bylo možné limitovat případné oportunitní náklady a vznik tzv. lítosti z výběru (viz str. 72)? 

2) Jakým způsobem je možné využít výstupy Vaší práce v praxi dané firmy? 

 

 

Doporučené hodnoceníDoporučené hodnoceníDoporučené hodnoceníDoporučené hodnocení    

Práci doporučujidoporučujidoporučujidoporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborněvýborněvýborněvýborně. 
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