
Posudek školitele na bakalářskou práci Jana Kozáka: „ Adekvátnost přisuzování 
psychologických charakteristik podle hlasového projevu jedince“. 
 
Předložená práce navazuje na předchozí výzkum, který byl dlouhodobě zaměřen na zjišťování 
míry adekvátnosti přisuzování psychologických charakteristik na základě posouzení 
morfologie tváře. V předložené bakalářské práci autor rozšiřuje tento výzkum do oblasti 
adekvátnosti přisuzování psychologických charakteristik na základě posouzení krátkého 
standardizovaného hlasového projevu posuzovaného jedince.  
Jedná se tedy o práci empirickou, v jejíž teoretickém úvodu se autor věnuje popisu základních 
termínů jako je hlasová produkce, percepce hlasu, zde také uvádí základní modely, kterými 
můžeme teoreticky popsat jednotlivé prvky, které jsou nutnou podmínkou adekvátního 
posuzování. Všímá si i zdrojů možného zkreslení čili příčin neadekvátnosti takovýchto soudů, 
způsobem jakým byly popsány předchozími autory. V dalších kapitolách se autor věnuje 
popisu jak se osobnost člověka odráží v  hlasovém projevu, jaká vodítka využívají hodnotitelé 
v procesu vytváření svého soudu a jak tyto atribuce ovlivňují hlasové charakteristiky jako 
atraktivita či maskulinita. V závěru práce autor cituje 42 položek odborné literatury.  
V empirické části práce autor popisuje výzkumnou proceduru, představuje použitý 
psychometrický nastroj NE-O-PIR (Dotazník Big Five), charakterizuje použité hlasové 
stimuly a jejich hodnotitele. V kapitole výsledky autor představuje výsledky statistického 
vyhodnocení nasbíraných dat pomocí korelační analýzy a dále je diskutuje s výsledky 
předchozích autorů. Vzhledem k poměrně malému počtu studií, které se věnovaly 
problematice adekvátnosti přisuzování osobnostních vlastností pomocí pětifaktorového 
modelu osobnosti, však diskuse výsledků nemohla být příliš rozsáhlá. Autor se tedy spíše 
zaměřuje na diskusi možných zdrojů nalezených negativních výsledků. Upozorňuje na 
metodická úskalí a limitace provedené studie a navrhuje možná opatření, která by v dalším 
výzkumu minimalizovala zejména technické zdroje v této studii zjištěné neadekvátnosti 
přisouzených psychologických vlastností.  
Práce je psaná čtivým jazykem, je velmi hezky teoreticky uspořádána a postupně čtenáře 
provádí všemi oblastmi, se kterými empirická část práce souvisí a na které výzkumně 
navazuje. Autorovi práce bych však vytkla některé drobné závady jako jsou stylistické 
nepřesnosti, překlepy i nepřesnosti vážnějšího charakteru( v některých případech citovaná 
literatura není uvedena v referencích). V tomto smyslu je zřejmé, že práce vznikala v časovém 
stresu a nebyl dostatek prostoru pro nutné závěrečné jazykové korektury. Nicméně jako 
vedoucí práce mohu konstatovat velké nasazení autora při zpracování hlasových stimulů a 
následném sběru hodnocení, při kterém projevil velkou samostatnost. Na práci také oceňuji 
způsob zpracování teoretické části, kterou autor pojednal v celé šíři v odborné literatuře 
užívaných výkladových rámců sociální i evoluční psychologie, oceňuji způsob předvedení 
teoretických modelů vysvětlujících možnou adekvátnost hodnocení a dále i způsob jasné 
interpretace a diskuse nalezených výsledků.  
 
Závěr: Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem práci celkově hodnotím stupněm výborně a 
doporučuji ji k obhajobě. 
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