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Práce na základě využití značného počtu zahraničních odborných zdrojů představuje fenomén „rozšíření hranic“ 
a současné poznatky o tomto jevu. Text teoretické části práce je srozumitelný a přehledně strukturovaný, navíc 
doplněný o rozsáhlý ilustrační obrazový materiál, bez něhož by řada popisů byla podstatně hůře srozumitelná. 
Většina teoretické části práce však sestává z popisů výsledků jednotlivých studií, bez větší ambice tyto poznatky 
propojovat či kriticky reflektovat. Místy se navíc objevují mírně matoucí pasáže, u nichž se zdá, že při popisu 
výsledků studií došlo k určitým nepřesnostem, např.: "... pro vznik efektu rozšíření hranic není potřebná 
binokulární informace a vnímaná hloubka obrazu. [...] Rozšíření hranic se objevilo pouze u přiblížených obrázků 
viděných binokulárně" (str. 21). Kapitola 4 („Možnosti výzkumu“) je obsahem poněkud redundantní, jelikož 
prakticky všechny popisované metody zkoumání jevu rozšíření hranic již byly dříve popsány v částech s výsledky 
jednotlivých studií. 
 
Výzkumné otázky a cíle praktické části působí do určité míry nahodile – v teoretické části není popsán konkrétní 
aktuální problém či mezera v poznání, jíž by výzkum v praktické části mohl potenciálně zaplnit. Podobně jako 
jsou v teoretické části popsány různé efekty různých faktorů, v praktické části autorka zkoumá několik faktorů, 
přičemž není jasné, proč byly zvoleny právě tyto. 
Některé formulace působí nestandardně či zbytečně, např: "Dále bylo naplánováno získaná data zpracovat 
pomocí statistické analýzy s využitím vhodného postupu pro testování výše popsaných výzkumných hypotéz" 
nebo "K této metodě tedy nejsou vytvořeny normy, ale vychází z běžného modelu získávání dat v oblasti výzkumu 
rozšíření hranic" (str. 47). Na jiných místech se zbytečně několikrát opakuje stejná informace (např. že bylo 
využito programu PsychoPy3 je uvedeno 3x na str. 47 až 51) a části jako tabulka s harmonogramem řešení (str. 
53), detailní popis postupu příprav (str. 54) nebo histogram věku pro 31 účastníků (str. 59) by bylo vhodné zcela 
vypustit. Podobné problémy se vyskytují i u prezentace výsledků – řada informací se zbytečně opakuje (např. 
nejdřív jsou prezentovány výsledky analýz a pak jsou prezentovány ještě jednou, teď ve spojení s jednotlivými 
hypotézami), zatímco klíčové údaje (např. statistický SW a jeho verze či specifikace regresních modelů) chybí.  
 
Diskuse se ve značné části věnuje srovnávání absolutních naměřených hodnot s předchozími studiemi a 
nereprezentativnosti výzkumného souboru, přičemž není jasné, proč by něco takové mělo být v této oblasti 
zkoumání vůbec relevantní.  
 
Celkově jde o zdařilou práci, u níž lze vyzvednout zejména pečlivé provedení technicky relativně komplexního 
experimentu a úspěšné překonání komplikací způsobených současnou pandemickou situací během sběru dat. 
Největšími nedostatky jsou nejasná teoretické východiska empirické části a její poněkud nepřehledná 
prezentace. 
 
Předloženou práci hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze 7. 9. 2020 Marek Vranka      

 


