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Ačkoliv se diplomová práce zabývá primárně problematikou kolektivní viny, její záběr a přínos jsou podstatně 
širší: atribuce viny skupinám totiž úzce souvisí s obecnější problematikou vnímaní sociálních skupin a 
uvažováním o jejich schopnosti konat a nést odpovědnost. Prohloubení poznatků v této oblasti je v době 
rostoucího významu skupinových identit a meziskupinových konfliktů zvlášť důležité. 
 
Autorka se v první kapitole práce věnuje vymezení pojmu kolektivní viny a v kapitolu druhé, jež je pro 
teoretickou část klíčová, představuje různé existující teoretické koncepce mechanismu její atribuce a faktory, jež 
tuto atribuci mohou ovlivňovat. V dalších kapitolách se autorka zabývá mezikulturními rozdíly v atribuci a jejím 
významem pro meziskupinové konflikty. S tím se váže zájem autorky o praktickou aplikaci poznatků o atribuci 
kolektivní viny v kontextu intervencí zaměřených na zmírnění jejich negativních dopadů a rozvoje 
meziskupinových konfliktů, jež jsou probírány v poslední kapitole teoretické části práce. 
 
V empirické části je realizována replikace a rozšíření studie ověřující mechanismy atribuce kolektivní viny 
představené ve druhé kapitole. Pomocí online dotazníku jsou sesbírány hodnocení vybraných zástupců čtyř typů 
skupin (intimní, sociální a účelové skupiny a volné asociace) v několika teoreticky důležitých dimenzích. Primárně 
jsou zkoumány vztahy mezi vnímanou esencialitou a entitativitou hodnocených skupin a atribucí kolektivní viny 
těmto skupinám, resp. jejím členům. Kromě toho autorka zkoumá i vztahy vnímané homogenity, omission a 
comission s atribucí viny. Za nejzajímavější výsledek lze považovat zjištění, že ačkoliv esencialita s atribucí viny 
přímo nesouvisí, dochází k její interakci s entitativitou a to konkrétně tak, že vztah entitativity a atribuce 
kolektivní viny je silnější u skupin s vyšší vnímanou esencialitou. Vzhledem na statistickou závislost takto 
získaných dat autorka pro analýzu vhodně volí pokročilé multi-level modely. V závěru empirické části autorka 
stručně diskutuje nejdůležitější výsledky, limity a možné praktické aplikace svého zkoumání  
 
Celkově jde o velmi zdařilou práci, u níž lze vyzvednout zejména pevné teoretické ukotvení, jasný výzkumný 
záměr a metodologicky korektní realizaci a statistické vyhodnocení studie. Celá práce je zpracována pečlivě a 
jako celek představuje hodnotný příspěvek v oblasti psychologického zkoumání atribuce viny. 
 
 
Předloženou práci hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
V Praze 20. 8. 2021 Marek Vranka      

 


