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Diplomová práce Bc. Nikoly Bradáčové se zabývá problematikou psychologických aspektů 

kolektivní viny se zaměřením na proces atribuce viny. Empirická část práce představuje 

kvantitativní výzkumný projekt realizovaný na vzorku 242 respondentů, který se zabývá 

souvislostmi mezi kolektivní vinou a proměnnými jako vnímaná soudržnost skupiny, 

homogenita, esencialita, omission (potenciální zanedbání hrozby ze strany členů skupiny) a 

commission (spolupodílení se na vině). V teoreticko-přehledové části práce autorka 

představuje současné výzkumné poznatky o výše uvedených fenoménech a souvislostech 

mezi nimi.            

 

PŘÍNOS / NOVOST  / VÝZNAMNOST 

Pozitivně hodnotím, že sama autorka jasně definuje, v jakých směrech představuje její 

výzkum nový pohled na proces atribuce kolektivní viny ve vztahu k předchozím studiím  a 

naopak v jakých ohledech její studie představuje replikaci předchozího výzkumu (Denson et 

al., 2006). Za zdařilou a důležitou z praktického hlediska považuji také kapitolu pojednávající 

o možných intervencích adresujících kolektivní vinu, ke kterým se autorka také vrací 

v diskusi svých výsledků a na jejichž základě navrhuje potenciální intervence. 
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LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÁ ČÁST 

Oceňuji, že je práce psaná velmi čtivě. Autorka zajímavým způsobem prokládá fakta plynoucí 

z literatury s příklady z reálného světa. Kladně hodnotím také to, že vychází z velkého 

množství literárních zdrojů s převahou mezinárodních publikací.  

Poněkud kriticky hodnotím to, že autorka v literárně-přehledové části představuje témata jako 

například kulturní rozdíly v procesu atribuce viny, ke kterým se ale již dále nevyjadřuje při 

diskutování výsledků, ani dále v textu. Tím pádem není příliš vyjasněné, co autorka zahrnutím 

této kapitoly do přehledu teorie vlastně sledovala a v čem to přispívá k porozumění 

výsledkům. Dále si všímám určitých disproporcí v tom, že je relativně mnoho textu věnováno 

sumarizaci současného vědění o dopadech vnímání kolektivní viny (ač jsou důležité), které 

ale nejsou hlavními zkoumanými proměnnými, zatímco méně prostoru je věnováno některým 

hlavním proměnným, jako třeba omission a commission. 

 

METODOLOGIE VÝZKUMU 

Zvolenou metodologii a vzorek 242 respondentů považuji za adekvátní vzhledem k cílům 

práce a zkoumaným hypotézám. Práce má jasně stanovené cíle a výsledky jsou prezentovány 

přehledně. Hypotézy jsou dobře podloženy předchozí literaturou. Mezi aspekty práce, které 

vnímám jako velmi kvalitně zpracované, bych chtěla vyzdvihnout například pilotáž dotazníku, 

ošetření etických aspektů výzkumu a jejich detailní popis v diplomové práci a také preciznost 

provedení samotných statistických analýz.   

Za nedostatek, který ale vnímám jako celkem podstatný, považuji absenci informací o dalších 

charakteristikách vzorku mimo věk a pohlaví. Zde by bylo vhodné znát charakteristiky jako 

úroveň vzdělání respondentů (autorka ho zmiňuje v diskusi, ale neuvádí přesná čísla), 

socioekonomický status, a další.  Charakteristiky vzorku mimo věk a pohlaví nejsou nikde 

v práci uvedené. Jestliže nebyly ani měřené, představují proměnné s potenciálním vlivem na 

závisle proměnné, jejichž efekt ale není možné posoudit. 

  

VÝSLEDKY 

Výsledky jsou prezentované adekvátním způsobem v sekcích odpovídajících jednotlivým 

testovaným hypotézám. Vše je vhodně doplněno tabulkami.  

 

DISKUSE 

Kladně hodnotím autorčino pojednání o tom, jak by bylo možné zjištění využít k praktickým 

intervencím a taktéž oceňuji, že formulovala zcela specificky, jak by takové intervence mohly 



3 

 

vypadat. Za kvalitně zpracované považuji také zamyšlení se nad limity výzkumu a diskusi 

toho, jak se tyto limity mohly promítnout do výsledků.  

Mezi nedostatky bych zmínila malý rozsah diskuse v poměru k počtu hypotéz, rozsahu 

prezentovaných výsledků a také k existenci poměrně velkého množství předchozích studií na 

toto téma, v kontextu kterých by bylo možné výsledky diskutovat. Diskuse čítá 2.5 stránky 

v poměru k 60 stranám ostatního textu. Na více místech autorka spíše konstatuje, že se 

například výsledky její studie liší od předchozí studie, ale již nediskutuje, co z toho vlastně 

plyne (např. str. 61), případně jak lze rozpor na základě předchozí literatury či povahy vzorku 

vysvětlit.  Vzhledem k tomu, že autorka došla k mnoha zajímavým zjištěním a že je předchozí 

literatura na toto téma celkem bohatá, je škoda, že nevěnovala více prostoru zasazení svých 

zjištění do kontextu předchozích studií, jejich kontrastování a zamýšlení se nad tím, co z toho 

lze vyvozovat. 

 

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ  

Po formální stránce je práce adekvátně zpracovaná. Čítá 63 stran textu bez literatury, je čtivá 

a bez velkého počtu gramatických chyb. 

Několik výhrad mám k tomu, že tabulky uvedené v textu mají číslování, ale nemají názvy, 

což neodpovídá APA stylu, nebo že ve výsledkové části autorka není konzistentní v tom, jak 

zapisuje korelační koeficienty (např. „r“, „regresní koef.“ , nebo uvádí jen hodnotu – str. 57). 

Dále pak v některých částech textu chybí citace, přestože se autorka odkazuje na předchozí 

studie, nebo definuje pojmy (například str. 17, str. 28). Na některých místech se objevily 

gramatické chyby ve shodě podnětu s přísudkem.  

 

 OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

Jak lze vyložit rozdíly mezi výzledky současné studie a předchozích studií (výzkumné otázky 

5 a 8)?    

Jakou roli podle Vás hrálo to, že byla studie provedena právě v českém kulturním prostředí? 

Dalo by se očekávat, že by zjištění byla jiná v odlišných kulturních kontextech? Pokud, ano, 

v jakých ohledech? 

Jakým směrem by se měly ubírat další studie v této oblasti, na základě Vašich výsledků a Vaší 

znalosti literatury na toto téma?  Jaké další hypotézy, nebo modely by bylo dobré testovat a 

proč? 

 

CELKOVĚ hodnotím práci jako zdařilou. Oceňuji zejména její potenciál pro praktický 

přínos a také precizní metodologické a statistické zpracování. Vyzhledem k výhradám 

uvedeným výše v textu se přikláním k hodnocení VELMI DOBŘE  a  DOPORUČUJI 

k obhajobě. 
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