
Oponentský posudek pro  bakalářskou práci Jana Kozáka „Adekvátnost přisuzování psychologických 

charakteristik podle hlasového projevu jedince“  

 

Předkládaná práce je zajímavým multidisciplinárním příspěvkem z oblasti experimentální psychologie 

a etologie. Autor v textu mapuje souvislosti hlasového projevu jedince a jeho osobnostních 

charakteristik. Na základě citovaných textů a odborných prací – zejména kap. 3. 5. - předpokládá, že  

osobnostní i tělesné charakteristiky člověka se typicky pojí s určitým zabarvením hlasového projevu a 

jsou rozpoznatelné komunikačními partnery, resp. posuzovateli. Ve vlastní empirické práci pak 

testuje předpoklad shody posouzení psychologických charakteristik v hlasovém projevu a 

osobnostních charakteristik měřených standardizovaným dotazníkem. Předpokládá rovněž vliv 

atraktivity hlasového projevu respondenta na přisuzování sociálně žádoucích osobnostních 

charakteristik a tento předpoklad rovněž testuje. 

Atraktivita tématu předkládané práce je nesporná, lze předpokládat i originalitu a původnost námětu 

práce- alespoň na úrovni diády autora práce a školitelky. Pro tematicky nezasvěceného čtenáře je 

ovšem obtížné posoudit relevanci a potřebnost zvoleného tématu- to by jistě stálo za to explicitně 

v textu pojmenovat. Tedy jinak řečeno, jistě by bylo vhodné, aby práce měla kapitolu, ve které se 

objeví explicitní přehled dosud existujících studií ke zvolenému/testovanému problému.  

Teoretická část práce je sepsána srozumitelně a čtivě. Autor se věnuje popisu hlasu jako nástroje 

sociální percepce a představuje teoretický model pro posuzování shody posuzovatelů při přisuzování 

psychologických charakteristik. S tímto modelem pak pracuje v empirické části své práce. Dle mého 

názoru v teoretickém úvodu práce trochu chybí vydělené pojednání o popisu osobnostních 

charakteristik, se kterým později pracuje empirická část textu. Tedy model Big Five, který se stává pro 

autora nástrojem pro uchopení osobnostních charakteristik jedince, by měl mít své místo i 

v teoretické části textu ( ne jen v popisu metod  výzkumu)- struktura textu by tak byla 

propracovanější a autor by i cele naplnil již v názvu práce předjímanou problematiku. 

Samotný empirický výzkum  ( jeho průběh i procedury) je pečlivě popsán a strukturován, stejně jako 

popis výsledků. Oceňuji rovněž pečlivě zpracovanou část k interpretaci výsledků a diskusi. Je asi na 

místě poznamenat, že některé komentáře v diskusi – konkrétně ty týkající se  procedur  při sběru dat 

(délka expozice nahrávky pro posuzovatele, charakter této nahrávky apod.) se zdají být spíše 

samozřejmé a nezasvěcený čtenář by je očekával v popisu metodologie výzkumu uvedené v místě, 

kde autor popisuje vznik použitých procedur a metod administrace dat. V rámci obhajoby bych tedy 

uvítala, aby autor osvětlil zdroje pro tvorbu vlastního výzkumného plánu, procedur a postupů pro 

sběr dat. 

Celkově práci hodnotím jako spíše zdařilou a k obhajobě navrhuji hodnocení velmi dobře.   
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