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Otázky, podněty k obhajobě:  
 

- Na str. 10 uvádíte, že smích často u druhého vyvolá úsměv, ale opačně tomu tak není 
(že by úsměv jednoho vyvolal smích druhého). Vztah úsměvu a smíchu tedy není 
symetrický. Mohl byste více rozvést, jakou odlišnou komunikativní úlohu smích a úsměv 
mají, či můžou mít? 

- V práci popisujete výstižně rozdíl mezi spontánním a nespontánním úsměvem z hlediska 
zapojení mimických svalů a tím odlišné grimasy. Dále správně popisujete, že i smích 
může být používán jako v pozitivním, tak negativním smyslu. Je možné (podobně jako u 
dvou základních forem úsměvu), také popsat odlišné použití mimických svalů u 

 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   

 



KPS 
Katedra psychologie 

 

spontánního, prosociálního smíchu oproti negativně zaměřenému smíchu ve smyslu 
úsměšku či posměchu? 

- je známo, zda a případně jak spontánní spánkový úsměv souvisí se sněním? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
 
V seznamu literatury lze nalézt drobné chyby: doi u některých článků uvedeno je, u jiných není, 
mezery mezi položkami seznamu nestejné, u některých kapitol neuvedeny stránky (např van 
Hooff 1972) 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Bakalářská práce se ujímá tématu úsměvu a smíchu s ohledem na jeho fylogenetické kořeny a 
možné evoluční funkce. Teoretická část práce se zaměřuje na tři okruhy této problematiky. 
Jsou (i) to vymezení druhů a typů úsměvu a smíchu (včetně vztahu mezi úsměvem a smíchem, 
oddíly 1. a 2.); (ii) ontogeneze úsměvu od prenatálního období po interakci dětí s dospělými; 
(iii) sociální dimenze a funkce smíchu a úsměvu vzhledem k velikosti skupiny a ve vztahu ke 
hravému chování. Byťsi tyto tři aspekty jistě nevyčerpávají všechny důležité stránky 
komplexního fenoménu úsměch-smích, je třeba zdůraznit, že jsou pojednány důkladně a 
vyrovnaně, přičemž vycházejí z rozsáhlé citované literatury. Ta zahrnuje klasické práce 
(například van Hooffovu zakladatelskou studii z roku 1972 a další teoretické práce z 80. a 90. 
let), ale především se opírá o početné empirické studie publikované v posledních 15 letech. 
V tomto smyslu se teoretická část práce zakládá na skutečně aktuální a systematické rešerši 
původní publikované literatury. 
 
Na teoretické části projektu je třeba ocenit skutečnost, že autor na jedné straně cituje přesně 
hlavní nálezy empirických prací (a v tomto smyslu je tedy bakalářská práce důkladná) a zároveň 
samostatně hledá jejich souvislosti a vztah ke hlavním teoretickým koncepcím, které byly ve 
vztahu k úsměvu a smíchu dosud předloženy (a v tomto smyslu je práce originální a tvůrčí). 
 
Konstatuji, že autor se velmi dobře vyrovnal s náročným úkolem najít spojení mezi výzkumem 
zaměřeným na lidský smích/úsměv a studiemi zabývajícími se homologickými či analogickými 
fenomény u nehumánních primátů. Tím byl naplněn cíl práce.  
 
Návrh výzkumného projektu logicky navazuje na teoretickou část. Zaměřuje se na téma 
spontánního spánkového úsměvu, které je z hlediska dosavadních poznatků shrnuto v  
teoretické části práce v oddílu 3.1. Navrhovaným cílem projektu je kvantifikovat výskyt 
spontánního spánkového úsměvu v prvním roce života dítěte. Tento cíl je správně navržen, 
neboť dosud chybí spolehlivá data o výskytu spontánního spánkového úsměvu po 6. měsíci 
života. Navrhován je transverzální typ výzkumu, což je vzhledem k cíli výzkumu správně zvolená 
efektivní metoda. Návrh metody je v práci dále rozveden, nicméně jeho časový plán mohl být 
vypracován důkladněji, a to i když přihlédneme k nutným nejistotám v dosud málo 
prozkoumaném problému. Například v oddílu 5.5 je uvedeno, že „časová posloupnost výzkumu 
bude zachycena Ganttovým diagramem“ – avšak tento diagram mohl (a měl) být vypracován již 
v této fázi návrhu výzkumu. 
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Celkově hodnotím bakalářskou práci Jakuba Kersche jako velmi zdařilou a v některých 
aspektech za vynikající. Proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
Návrh klasifikace: výborně  

 
 
V Praze dne 14.6.2019 podpis 
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