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Předložená diplomová práce se zabývá vztahem kognitivních stylů a rozhodování, úžeji se 

zaměřuje zejména na adolescentní populaci. V teoretické části práce se autorka věnuje 

hlavním teoriím rozhodování, struktuře a procesu rozhodování, rozhodovacím stylům, 

faktorům ovlivňujícím rozhodování, poruchám rozhodování. Dále vyjmenovává všechny 

kognitivní styly, a zabývá se dosud zjištěnými poznatky o jejich vztahu k rozhodování. 

Pozornost je věnována i tématu adolescence a specifik rozhodování v tomto životním 

období. Empirická část práce je založena na experimentální studii s poměrně velkým 

vzorkem (N=184), což je u diplomových prací vždy velmi vítáno. Pozornost se zužuje na jeden 

typ kognitivního stylu – reflexivita/impulzivita a na dvě běžně se vyskytující chyby 

v rozhodování – efekt kotvení a efekt rámování.     

Přehledová část pokrývá očekávaná související témata, použitá literatura je bohatá a 

aktuální, autorka čerpá zejména ze zahraničních periodik. Řazení jednotlivých poznatků, 

členění kapitol, subkapitol i dílčích odstavců je velmi logické a usnadňuje čtivost textu. Ta je 

však místy snížena vlivem vyskytujících se překlepů a gramatických chyb. Jinak však 

k teoretické části nemám žádných velkých výhrad, jedná se o výborně zpracovaný přehled 

současných poznatků. 

Empirická část odpovídá na osm vymezených hypotéz, zvolený experimentální design 

umožňuje jejich zodpovězení. Při analýze dat se autorka potýkala s několika komplikacemi 

(odlehlé hodnoty, nevhodnost použití standardních metod, nesplnění vstupních parametrů 

ANOVy, atd.), v rámci možností diplomové práce se s nimi vyrovnala dostatečně a rovněž 

adekvátně diskutovala případné komplikace či alternativní řešení. V rámci navazující 

výzkumné práce bude určitě zajímavé data dále prozkoumat také pomocí multivariačních 

metod.  Jako součást hodnocení empirické části práce bych ráda vyzdvihla značnou pracnost 

a časovou náročnost administrace testu TE-NA-ZO u poměrně velkého vzorku maturantů 

(N=184), kdy je možné pracovat pouze individuálně, skupinová administrace není možná. 

Také musím podotknout, že autorka velmi kladla důraz na etické aspekty studie a důsledně 

dodržela řadu náležitostí spojených se zvoleným experimentálním designem.    

Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou a přínosnou. Práci doporučuji k obhajobě 

a po zvážení celkového dojmu se i přes řadu meších nedostatků přikláním k hodnocení 

výborně. 
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