Posudek školitele na bakalářskou práci Jany Brejchové: „ Vliv profilu na adekvátnost
přisuzování osobnostních vlastností podle tváře“

Předložená bakalářská práce Jany Brejchové navazuje na náš předchozí výzkum zaměřený na
problematiku adekvátnosti přisuzování osobnostních charakteristik podle vzhledu tváře
prováděná na základě hodnocení fotografie nebo 3D skenu, který proběhl v minulých letech
na Fakultě humanitních studií. Bakalářská práce si klade za cíl odpovědět na základní otázku,
zda přidání fotografie z profilu k fotografii osoby ze předu, v důsledku přidané informace,
zvýší míru shody mezi hodnocenou vlastností a výsledkem psychometrického testu
hodnoceného jedince. Práce je tedy ze své podstaty empirická a používá kvantitativní metody
zpracování dat, tj. statistickou analýzu. Další otázkou, kterou se práce zabývá, je zjištění míry
shody mezi hodnotiteli. Tento parametr je velmi zajímavý, neboť poukazuje na sílu sociálních
stereotypů označujících tendence ve společnosti určité morfologické charakteristiky
automaticky spojovat s určitými psychologickými vlastnostmi. Nejznámějším fenoménem
z této oblasti je působení haló efektu atraktivity, který popisuje skutečnost, že u atraktivních
jedinců bývají stereotypně předpokládány i společensky více žádoucí vlastnosti např.
společenskost, extroverze atd.
Práce po formální stránce obsahuje všechny náležitosti, které vyžaduje zpracování zadaného
tématu: úvod, teoretickou část shrnující výsledky předchozích studií, empirickou část,
popisující cíle výzkumu, předkládající výzkumné hypotézy a popisující použitou metodiku
sběru dat, kapitolu výsledky, ve které čtenáře seznamuje s výsledky statistického zpracování
dat a závěrečnou kapitolu diskuse, ve které autorka zasazuje nalezené výsledky na kontextu
předešlých studií a vyslovuje jasné závěry plynoucí z výsledků práce.
Jako školitelka adeptky mohu prohlásit, že adeptka samostatně absolvovala všechny fáze
tohoto výzkumu tj. formulaci výzkumných otázek, navržení výzkumných hypotéz, náročnou
úpravu hodnocených stimulů pomocí počítačové softwaru, sběr hodnocení stimulů na půdě
Fakulty humanitních studí, statistické zpracování dat a jejich následnou interpretaci. Výsledky
výzkumu jsou podle mého názoru prezentovány přehledně a náležitě interpretovány. Práce
nabízí i další možnou návaznost výzkumu na zvoleném tématu.

Závěr: Na základě všech shora uvedených skutečností hodnotím předloženou bakalářskou
práci stupněm výborně a doporučuji jí k obhajobě.
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