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Autorka se ve své diplomové práci věnuje tématu souvislosti mezi kognitivními styly a chybami 

v rozhodování u skupiny starších adolescentů. Vzhledem k tomu, že k tomuto tématu existuje 

relativně málo publikovaných studií, lze prezentovanou práci hodnotit jako přínosnou.  

Po formální stránce práce splňuje většinu požadavků kladených na diplomové práce – autorka v práci 

jasně uvádí její cíl a ten je také v souladu s názvem i obsahem práce (i když zde je potřeba 

poznamenat, že název práce je mírně zavádějící v tom, že naznačuje, že předmětem výzkumu je 

kauzální vliv kognitivních stylů na rozhodování, což provedený výzkum neumožňuje), autorka píše 

čtivě a srozumitelně, formální a grafická úprava je bez větších prohřešků (snad kromě popisu Tabulky 

2 na str. 74, kde není zřejmé, k jakým charakteristikám výzkumného souboru jednotlivé údaje 

odkazují), autorka pracuje s dostatečně rozsáhlým a zároveň aktuálním souborem domácích i 

cizojazyčných literárních zdrojů (cca 180), v textu uvedené odkazy většinou odpovídají standardům a 

seznam literatury se jeví být kompletní a bez závažnějších chyb. Přesto lze z tohoto hlediska najít 

v práci několik nedostatků: 

 Práce obsahuje značné množství gramatických chyb (umístění čárek ve větě, měkké/tvrdé i, 

skloňování nesklonné zkratky ANOVA), stylistických neobratností (např. „…navrhnutý model 

se vyčleňoval zejména vůči…“ na str. 13 nebo „Administrátoři stopovali čas…“ na str. 75) a 

překlepů (např. Witking/Witkin na str. 42 nebo „…navštěvované střední škola.“ na str. 70). 

 Přestože autorka podle všeho cituje dle pravidel APA, v několika případech se těmito pravidly 

neřídí - při citaci více jak tří autorů v textu autorka nezkracuje seznam autorů pomocí zkratky 

„et al.“ (např. (Wang, Wang, Patel & Patel, 2006) na str. 9); při citaci více než dvou autorů 

v textu autorka před znak „&” nedává čárku (např. (Rowe, Boulgarides & McGrath, 1984) na 

str. 18).   

 Při četbě práce poměrně rušivě působí používání množného čísla tam, kde je zřejmé, že 

autorka odkazuje sama na sebe, resp. na svou práci/činnost (např. „V úvodu této části práce 

bychom rády poznamenaly.“ na str. 8). 

 Autorka zbytečně používá anglické názvy tam, kde existují zavedené české ekvivalenty (např. 

místo kontroly/locus of control, level/úroveň). V jiných případech autorka používání 

anglických a českých názvů střídá (např. One-way ANOVA na str. 80 a jednofaktorová ANOVA 

na str. 77). 

 Seznam zkratek by byl pro čtenáře užitečnější na začátku práce než na jejím konci. 

Z hlediska formální úpravy práci hodnotím jako velmi dobrou.  

V teoretické části autorka pokrývá klíčové pojmy, otázky a dosavadní poznatky související s hlavním 

tématem práce, na které pak plynule navazuje popisem svého vlastního výzkumného projektu 

v empirické části práce. V rámci teoretické části se autorce podařilo na relativně malém prostoru 

dostatečně podrobně vykreslit řadu témat od nejdůležitějších teorií rozhodování, přes faktory 

ovlivňující rozhodování až po kognitivní styly a rozhodování adolescentů. Přesto se domnívám, že 

autorka mohla věnovat méně prostoru těm tématům, která jsou již dobře zpracována v existující 

odborné literatuře, a naopak více prostoru věnovat tématům, která takto dobře zpracována ještě 

nejsou. Navzdory dobré celkové kvalitě teoretické části práce se autorce nepodařilo vyvarovat se 

některých faktických nepřesností – takto např. na str. 10 autorka chybně uvádí, že prospektová teorie 



je příkladem normativní teorie rozhodování; na str. 23 autorka chybně uvádí, že závislý styl pozitivně 

koreluje s vnitřním místem kontroly; a na str. 30 autorka nepřesně uvádí, že fenomén tzv. šťastné 

ruky (hot hand) se vztahuje k náhodným událostem. Přes tyto drobné nedostatky tuto část práce 

hodnotím jako výbornou.   

Empirická část práce obsahuje většinu informací, které bychom očekávali od popisu empirického 

výzkumu: uvedení hlavních výzkumných otázek a hypotéz, popis metod a výzkumných postupů, popis 

výzkumného souboru, popis a interpretace výsledků statistického zpracování dat a diskuze výstupů 

výzkumu. Přestože se autorce podařilo většinu těchto dílčích částí empirické části práce náležitě 

zpracovat (za nejvíce vydařenou považuji diskuzi výsledků výzkumu), lze mít k řadě z nich určité 

připomínky nebo minimálně určité otázky – viz jejich seznam níže: 

 V empirické části mi chyběl explicitní odkaz k podrobnějším informacím o psychometrickém 

testu TE-NA-ZO použitém ve výzkumu k měření jednoho z klíčových konstruktů.  

 Může autorka rozvést povahu studií provedených za účelem validizace testu TE-NA-ZO? Jsou 

k dispozici nějaké informace o reliabilitě testu TE-NA-ZO? 

 Místo označení některých sledovaných proměnných jako „intervenujících“ by se vzhledem 

k povaze výzkumu hodilo spíše jejich označení jako „moderujících“ proměnných.  

 p hodnota se nerovná 0, pouze se k ní limitně blíží (viz Tabulka č. 3).  

 ANOVA test je možné použít i při malém počtu pozorovaní v jedné ze skupin pokud jsou 

splněny jisté předpoklady (např. předpokládaná normalita rozdělení hodnot pozorování a 

homoskedasticita). Ověřovala autorka splnění těchto předpokladů v případě skupiny 

„pomalý-nepřesný“?  

 Proč autorka vyloučila kategorii „pomalý-nepřesný“ rovněž v případě analýzy pomocí chí 

kvadrát testu?   

 Autorka u jednofaktorového ANOVA testu odkazuje k interakci (s. 77), což z principu není 

možné. 

 Autorka při popisu výsledků analýzy dat ke čtvrté hypotéze neuvádí informaci o směru 

pozorovaných rozdílů. 

 Měla autorka nějaké dopředu specifikované explicitní pravidlo pro definování odlehlých 

hodnot?  

 Z textu není zcela zřejmé, proč se autorka rozhodla stanovit hladinu významnosti alfa na 1 % 

(s. 75). Může autorka toto své rozhodnutí podrobněji zdůvodnit?  

 Jak souvisí robustnost ANOVA testu s konzervativní analýzou na hladině významnosti alfa = 

0,01?  

 Může autorka zdůvodnit, proč v případě testování čtvrté hypotézy místo ANOVA testu 

použila jeho neparametrickou variantu, když v jiných analogických analýzách použila ANOVA 

test? 

 Z textu není zřejmé, jaké testy použila pro post-hoc analýzu v případě neparametrického 

ANOVA testu. 

 Může autorka blíže popsat, jak konkrétně použila jednofaktorový ANOVA test k testování 

hypotézy o rozdílu v rozdělení hodnot? Podle mých znalostí se jednofaktorový ANOVA test 

za tímto účelem nepoužívá  - test má sice v názvu slovo rozptyl, ale používá se k testování 

hypotéz o rozdílu mezi středními hodnotami dvou a více skupin pozorování.  

Empirickou část práce hodnotím jako velmi dobrou.  

 



Přes všechny výše uvedené připomínky předložená práce ve svém úhrnu splňuje základní požadavky 

kladené na diplomové práce, a proto práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

Otázky do diskuze: 

 Vzhledem k cíli práce by bylo vhodnější zvolit spíše vnitrosubjektový než mezisubjektový 

výzkumný design. Mohla by autorka popsat, jak by přistoupila k takto pojatému výzkumu 

stejného tématu/stejné otázky? 

 Na základě jakých teoretických úvah a existujících poznatků bychom mohli očekávat, že mezi 

studenty různých druhů středních škol budou existovat rozdíly v míře, s níž podléhají 

kognitivním zkreslením?    

V Praze, dne 16. 1. 2017                                                                                                        PhDr. Luděk Stehlík  


