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Autorka se ve své práci zabývá primárními emocemi a jejich výrazem v tváři, což patří k základním 

tématům studia emocí. Nejprve velmi stručně představuje některé teorie emocí (primární emoce, 

teorie zhodnocení) a dále se věnuje jednotlivým emocím a jejich projevu ve tváři člověka. Tato část 

práce čerpá převážně ze sekundární literatury a je jakýmsi výběrovým vstupním přehledem. Dále se 

zabývá výzkumy emočních výrazů tváře skrytých pod rouškou, burkou či slunečními brýlemi. Tuto 

část práce lze chápat jako zcela původní a originální (snad jen škoda, že co výzkum to kapitola, 

respektive nepřiléhavé editování textu). 

Předmětem výzkumné části bylo zjistit, jaké názvy emocí respondenti přiřazují k fotografiím, které 

zachycují primární emoce, jež jsou zakryté rouškou, autorka předpokládá, že rozpoznány (v souladu 

s Barrett ad.) budou valence projevů emocí, ale že respondenti v porovnání výrazů bez roušky budou 

vykazovat větší chybovost při rozpoznávání jednotlivých emocí. Autorka využila kvantitativní strategii 

a dotazník s tvářemi s emočními výrazy zakrytými/nezakrytými rouškou. Výběr participantů byl 

příležitostný online sběr. Výzkumu se zúčastnilo přes 900 respondentů. Metoda je popsána celkem 

srozumitelně, méně srozumitelně byly popsány analytické postupy.  

Ve výsledcích autorka chybně uvádí, že se jednalo o experiment. Výsledky jsou uváděny v tabulce, 

kde nejsou popsány, nerozumím p hodnotě 0 a dlouhým zápisům výsledků testu, které nejsou 

v souladu se zvyklostmi, jak jsou zapisovány testy – výsledkům nerozumím, což může být dáno 

zmatenou tabulkou, anebo tím, že výsledky chí kvadrátu nejsou uvedeny správně, či dotaženy. Chybí 

mi stupně volnosti (df) a hladina významnosti, se kterou je p-hodnota porovnávána.  

Podle autorky z výsledků vyplývá, že rouška znemožňuje bezkontextové rozpoznávání primárních 

emocí a to včetně emoční valence.  

Technicky je evidentní nepřesnost v zaznamenávání sekundárních odkazů napříč textem, v úvodních 

kapitolách navíc visí odkazy v prostoru, nejsou součástí vět. Literatura je nejednotná a práce 

obsahuje řadu gramatických chyb, ač v nikterak neobvyklé míře. 

Celkově je práce zaměřená na nesmírně zajímavé téma, autorce se podařilo sestavit pěkný dotazník a 

posbírat výpovědi od obrovského souboru respondentů. Co se autorce nepovedlo, je ukázat výsledky 

šetření odpovídající formou tak, aby byla pro čtenáře srozumitelná a výsledky testů přehledně 

spojeny s popisem výsledků. Autorka odvedla obrovský kus práce, její nasazení i kreativita byla 

enormní, a ač výsledky pokulhávají v prezentaci, domnívám se, že naplnila požadavky kladení na práci 

v tomto kvalifikačním stupni, ovšem stálo by za to u obhajoby ještě tu výsledkovou část dotáhnout. 

Práci hodnotím v pásmu velmi dobře, dobře. 

V Praze dne 07.9.2021                                                           ………………………………………………………………… 

       Doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.  


