
Oponentský posudek na diplomovou práci M. Hájkové „Přesnost interindividuálního 
vnímání mentálních obsahů“ 

 
 Název diplomové práce zní zajímavě, slibně, možná až trochu tajemně. Především 

zaujmou „mentální obsahy“, resp. jejich vnímání druhou osobou. Tento pojem je sám o sobě 

velmi široký až vágní, autorka jej blíže nevymezuje, občas používá (zřejmě synonymicky) 

slovní spojení mentální stavy, ale jak je patrné z empirického výzkumu, myslí jím především 

emoční stavy (specifikované na základní emoce). Tomu nasvědčuje i přehled metod 

používaných ke zjišťování mentálních obsahů, které jsou takřka výhradně orientovány na 

emoční stavy. Samotný přehled metod ale považuji za cenný (kap. 1.2).  

 Teoretickou část začíná autorka vymezením empatie a jevů blízkých (zaujetí 

perspektivy druhého, teorie mysli, interpersonální senzitivita aj.). Sem je řazena i empatická 

přesnost, která ovšem není výkladem tohoto jevu, ale jistou charakteristikou. V závěru kap. 

1.1 autorka vyjmenovává terminologii, kterou bude používat. Kladu si však otázku, proč 

zrovna tuto terminologii a v čem je odlišná od tradičně užívané sociální percepce či sociálního 

poznávání, když autorka navíc často používá právě tuto terminologii (např. čeho si všímáme, 

verbální a neverbální klíče, stereotypy aj.).  

 Kap. 1.4 je věnována přesnosti sebehodnocení interpersonální senzitivity. Autorka zde 

prezentuje četné poznatky zjištěné v uměle vytvořených situacích. Poznatky laické 

psychologie dávno hovoří o tom, že pokud v reálném životě lidé mají názor na druhé, jsou o 

něm bezmezně přesvědčeni, jednají v souladu s ním, obhajují jej. Je také třeba připomenout, 

že drtivá většina těchto výzkumů se dělala u vysokoškolských studentů a že přesnost 

poznávání druhých roste s osobní zkušeností a s věkem. U pojmu metapercepce (kap. 1.5), 

který je používán s odkazem na citované autory, nejsem přesvědčen o jeho vhodnosti; tato 

otázka se vyskytuje i u jiných jevů (např. sociometrie), kdy se hovoří o přesnosti vzájemného 

posouzení, vzájemného odhadu či o relacionální analýze. Sporná je také otázka vlivu 

motivace na interpersonální senzitivitu (kap. 1.6, blíže viz empirický výzkum).  

 Empirický výzkum je postaven vcelku dobře, pokud odhlédneme od proklamovaných 

mentálních obsahů a vezmeme na vědomí, že jde o poznávání prožitků druhého člověka 

Podobně se vytrácí interpersonální senzitivita (mluví se jen o empatické přesnosti). Zůstává 

záměr zkoumat metapercepci a vliv motivace na přesnost posouzení druhého. Autorka 

formuluje 12 hypotéz  (označených H1 až H12), avšak mezi nimi jsou dvě hypotézy označené 

jako H0 (není jasné proč). Hypotézy H1 a H2 jsou formulovány jako všeobecná konstatování.  

 Výzkum probíhal u vysokoškolských a středoškolských studentů náhodně 

rozlosovaných do dvojic, které měly po několik minut vést rozhovor na zadané téma (autorka 



odkazuje u vysokoškoláků na instrukci v přílohách, ale ta tam chybí). Během rozhovoru se 

měli probandi zaměřit na poznání prožitků a myšlenek partnera. V následujícím dotazníku 

sestaveném speciálně pro tento výzkum měli respondenti uvést, co druhý prožívá (z pře- 

depsaných základních emocí), nakolik si je jist svým poznáváním druhého, nakolik se cítil 

příjemně při rozhovoru apod. Zkoumaný soubor měl celkem 52 osob, ale není jasné, kolik 

bylo vysokoškoláků a kolik středoškoláků. 

 Ve výsledcích se vůbec nehovoří o hypotézách H1 a H2, uvedeny jsou výsledky 

empatické přesnosti, metapercepce, rozdíly mezi muži a ženami, vysokoškolskými a 

středoškolskými studenty atd. v nepříliš srozumitelných grafech, naštěstí s uvedenými 

statistickými údaji. Nejasné jsou výsledky vztahující se k dvěma nulovým hypotézám. 

Celkově u prezentovaných výsledků jakož i u shrnutí výsledků postrádám jednoznačné 

odpovědi ve vztahu ke stanoveným hypotézám. Pokud jde o již výše naznačenou pochybnost 

o vlivu motivace k přesnosti poznání, podotýkám k tomu, že prokazatelně se zvyšuje zájem o 

poznání druhého u blízkých vztahů, kdy partneři chtějí udržet a rozvíjet tento vztah; proto 

nepřekvapuje, že uměle navozená motivace k lepšímu poznání druhého neměla žádný efekt.   

 V práci se vyskytují četné překlepy, ale hlavně nejasná či sporná tvrzení, např. (s. 37) 

„Opička napojená na elektrony …“, (s. 40) „Metody je popsány na straně 26“, (s. 40, název 

kap.) „Síla vztahu sebevědomí a výkonu v dosavadním výzkumu“, (s. 77) „ … rozdělení do 

kvartálů …“, velmi sporné je konstatování hned v Úvodu „V poslední dekádě se pozornost 

psychologů obrací ke schopnosti rozpoznávat aktuální prožitky druhého …“. Nejednotnosti a 

nepřesnosti jsou v seznamu literatury.  

 Ačkoli název práce zní velmi slibně, text je jistým zklamáním ve smyslu četných 

nejasností v teoretické části, které se přenášejí i do části empirické. Způsob zpracování není 

povrchní (autorka mimo jiné pracuje s rozsáhlou literaturou), ale chybí hlubší provázanost 

výkladu jednotlivých jevů (snad také novějších a tradičních přístupů). Na druhé straně nelze 

autorce upřít svědomitost při statistickém zpracování dat.  

 

Závěr : Přes četné výhrady doporučuji diplomovou práci M. Hájkové k obhajobě, aby měla  

            možnost vyjádřit se k uvedeným námitkám, výhradám a kritickým poznámkám. 

 

Navrhované hodnocení: dobře 

 

Praha, 10. ledna 2012                                                               I. Slaměník  


