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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Adéla Becková
Identifikační číslo studenta: 56229183

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Psychologie
Studijní obor: Psychologie
Identifikační čísla studia: 545360

Název práce: Struktura hudby a časová percepce
Pracoviště práce: Katedra psychologie (21-KPS)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Datum obhajoby: 25.01.2021 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila na úvod svou diplomovou práci, zazněly

posudky vedoucí a oponenta. Výzkum je součástí širšího projektu
NÚDZ. Vedoucí oceňuje teoretické zakotvení práce, práci s
literaturou, jazykovou úroveň, počet literárních zdrojů, přehledné
uvedení metodiky, korektní užití statistiky. Vyzdvihuje organizaci
experimentu, sběr dat v komplikované situaci pandemie. Oponent
oceňuje řemeslné zpracování práce, čtivost, srozumitelnost,
přípravnou fázi empirické části výzkumu, otevřený přístup k
podnětovému materiálu, schválení etickou komisí fakulty. Kritičtěji
se staví k vyhodnocení dat. Postrádá grafy, které by vystihovaly data
ve větší komplexitě, například dvou podmínek. Vyjadřuje se k užití
neparametrických a parametrických metod. Dotazuje se na zahrnutí
délky intervalů v analýzách jako diskrétní proměnné. Přes tyto
výhrady považuje práci za velmi zdařilou. Autorka odůvodňuje volbu
intervalu jako diskrétní proměnné - inspirovala se m.j. proběhlými
studiemi, také tuto cestu zvolila z důvodu lepší interpretace. Vedoucí
se vyjadřuje k tomu, že experiment byl dát také podmínkami celého
projektu. Uvádí také, že cílem není sledování změny v průběhu času.
Oponent se domnívá, že s časem by se mělo pracovat jako se
spojitým fenoménem. Diskuse směřuje i k páté hypotéze, která
nebyla potvrzena, je plán zaměřit se i na osoby, které se hudbě věnují
ve větší míře. Další diskuse se věnuje souvisejícím projektům
výzkumu časového vnímání.
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