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Specifické připomínky: 

 V práci se objevuje velké množství případů tzv. vyšinutí z vazby (viz např. str. 11: „Výzkum 
neurologických center zapojených do rozdílných kognitivních úloh je nejčastěji prováděn 
metodou funkční magnetické rezonance (fMRI), která zaznamenává změny úrovně průtoku 
okysličené krve a lokalizovat tak využívané mozková centra.“).  

 Autor občas zbytečně komplikovaně formuluje své myšlenky, a stěžuje tak čtenáři jejich 
pochopení (viz např. na str. 11: „O vnímání času coby abstraktní veličiny, ve které fungujeme 
(ve významu, v jakém o něm hovoříme v kontextu této práce), se pak starají centra vyšších 
kognitivních funkcí…“). 

 Práce občas sklouzává do popularizačního stylu, který do žánru akademické práce nepatří (viz 
např. str. 32: „Dokážete se s podobnými situacemi identifikovat? Pak i vy čas od času…“ ).  

 Vzhledem ke svému rozsahu, resp. informativnosti by podkapitola věnovaná neurofyziologii 
vnímání času zasloužila buď rozšíření, nebo úplné vypuštění. 

 Z názvu a obsahu druhé kapitoly se zdá, že autor nesprávně klade rovnítko mezi kognitivní 
procesy usuzování a rozhodování. 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   x   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení  x   

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  x   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje    x  

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    

 



 V podkapitole o mezičasovém rozhodování autor pracuje s pojmem časového diskontování, 
aniž by tento termín nejdříve řádně zavedl (učinil tak až v následující podkapitole). 

 V empirické části práce chybí explicitní zdůvodnění druhé výzkumné otázky, resp. s ní 
spojeného očekávání o povaze vztahu mezi dominantní časovou perspektivou a odhadem 
termínu dokončení bakalářské práce.  

 Formulace první výzkumné otázky a znění výzkumné hypotézy HA1 jsou v rozporu – zatímco 
v rámci první výzkumné otázky autor očekává, že experimentální intervence povede 
k prodloužení odhadovaného intervalu trvání práce, v rámci výzkumné hypotézy HA1 autor 
předpokládá opak, tedy zkrácení tohoto intervalu.  

 U jednotlivých psychometrických charakteristik inventáře ZTPI by bylo vhodné uvést jejich 
konkrétní hodnoty, aby si čtenář mohl udělat svůj vlastní úsudek o vypovídací hodnotě dat 
získaných prostřednictvím této metody. 

 Navrhované použití statistického modelu ANOVA není adekvátní vzhledem k povaze dat, se 
kterými autor pracuje (soubor několika nezávislých proměnných kvalitativní a kvantitativní 
povahy a jedna závislá proměnná kvantitativní povahy) (viz str. 40). Vhodnou metodou by 
byla ANCOVA, resp. zobecněný lineární model.  

 Autor chybně uvádí hlavní závislou proměnnou jako prediktor v rámci statistického modelu 
lineární regrese (viz str. 41).  

 
Otázky, podněty k obhajobě:  

 Jak autor chápe vztah mezi kognitivními procesy usuzování a rozhodování? 

 Proč autor nepoužívá jako hlavní závislou proměnnou rozdíl mezi odhadovanou a skutečnou 
délkou doby, která bude nutná k dokončení práce?        

 Jak autor chápe vztah mezi racionalitou a adaptivitou v kontextu časového diskontování? 

 Existuje teorie, která by dokázala v rámci jednotného explanačního rámce zahrnout 
protichůdné předpovědi prospektivního i retrospektivního paradigmatu odhadu délky 
časových úseků? 

 
Celkové hodnocení práce: Přes uvedené nedostatky předložená práce splňuje nároky kladené na 
bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře 
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