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Otázky, podněty k obhajobě: Pokud by se potvrdily autorovy hypotézy ve výzkumu, jaký by 
byl jejich dopad na stávající praxi? 
Zvažoval mimochodem autor při koncipování své práce také specifické druhy smíchu – např. 
z rozpaků či studu? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Teoretická část práce by byla čtivější, kdyby autor příležitostně zařadil výsledky výzkumů či 
přehled druhů smíchu v podobě přehledných tabulek. V textu převažují dlouhé a nepříliš 
přehledné pasáže.  
Domnívám se, že transverzální projekt, který autor navrhuje, by mohl být diskutabilní 
z hlediska první hypotézy (problém individuálních odchylek mezi zkoumanými jedinci). 
 
 
 
 

 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    

 



Celkové hodnocení práce: Celkově je práce poměrně precizní s rozsáhlou teoretickou částí. 
V argumentaci převažuje evolučně biologická rovina; psychologické souvislosti pak v textu 
působí až příliš nevýrazně. 
Navrhovaný projekt je inspirující, třebaže obsahuje dílčí nepřesnosti v konkrétní 
předpokládané metodologii. 
Nicméně práci doporučuji k obhajobě na katedře psychologie FF UK. 
 
 
 
Návrh klasifikace: mezi výborně a velmi dobře, v závislosti na průběhu ústní obhajoby 
 
 
 
V Praze dne 17.6.2019       podpis 


