
Mgr. KRAMLOVÁ Dagmar: Rozhodování za podmínek rizika a neurčitosti. 

/posudek vedoucího magisterské práce/ 

Předložená práce se věnuje poměrně speciálnímu tématu, které je přitom díky 

svorníkové roli rozhodování v řídicím cyklu v určitých zemích intenzivně výzkumně 

sledováno. Práce je zdůvodněně pojata teoreticko přehledově. Těží zejména z anglicky psané 

literatury jako nesporně hlavní oblasti výzkumného dění na poli rozhodovací vědy. Obsahově 

je členěna do části obecné, v níž jsou sledovány pojem rozhodování v psychologii se 

začleněním do širšího kontextu, pojmy riziko a neurčitost a s nimi spjaté psychologické jevy, 

jejich výčet je oprávněně velmi dlouhý. V navazující části speciální je pozornost více 

věnována kvalitě rozhodování, rozhodovací podpoře a poradenství a zahrnuty jsou i 

preskriptivní teorie. Popsány jsou metody rozhodovacího výzkumu s jejich specifiky, odborné 

rozhodování expertní, klinické apod. 

Práce dokládá rozsáhlé obeznámení se s bohatou literaturou a teoretickou produkcí 

k tématu ajejí prostudování. Autorka dospěla k smysluplnému členění shromážděných 

informací do obsahových trsů a dílčímu srovnání přístupů. Soustavě sleduje nejprve převážně 

teoretické zřetele, v druhé části práce pak aspekty více užité a speciálnější. Práce jako celek 

poskytuje velmi bohatý přehled informací a poznatků k tématu, a to zejména v souladu se 

zadáním s ohledem na pojmy rizika a neurčitosti. V tomto smyslu je v naší dosavadní 

produkci k tématu výjimkou. Představuje potřebný podkladový základ pro případné 

navazující studie integrovanější povahy k tématu se značnou výzkumnou produkcí. 

Formálně vzato se v práci vyskytují drobné formulační a grafické nedostatky, které 

nesnižují její informační bohatost. 

Pro účel obhajoby jsou na místě navazující otázky: Jaké vidí autorka možnosti 

integrace dosavadních dat, poznatků a teorií poskytnutých v rozsáhlém přehledu? Jaké vidí 

možnosti členění na její výzkum navazující např. hodnotové složky jevů rozhodování? 

Očekává autorka další posilování kognitivních přístupů k problematice a vytlačování přístupů 

jiných, anebo vývoj k vyváženějšímu výzkumnému sledování jevů rozhodování? 

Závěr: Doporučuji práci D. Kramlové k obhajobě. 
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