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Přesnost interindividuálního vnímání mentálních obsahů 

 

Čtení mentálních obsahů a emocí druhých osob je každodenně využívanou kompetencí. O to 

zajímavější je, že není se stejnou frekvencí zkoumána, jako je používána. Jak je vidět hned 

v úvodu teoretické části, je jedním z možných důvodů rozptýlenosti výzkumné pozornosti i 

rozptýlenost terminologická, která jde ruku v ruce s odlišnými koncepty výzkumníků. 

V terminologické části autorka postupně představuje takové pojmy, jako je empatie, zaujetí 

perspektivy druhého, mind reading, mentalýza, interpersonální senzitivita a empatická 

přesnost, a ukazuje, jak je často i stejný pojem různorodě chápán. Nakonec vysvětluje 

autorka svou volbu slov interpersonální senzitivita a empatická přesnost.   

Ve druhé části nabízí autorka komentovaný přehled nejpoužívanějších metodologických 

nástrojů a strategií (testů, škál a výzkumných plánů) pro tento typ výzkumů. Zároveň uvádí 

s tímto výzkumem spjaté metodologické obtíže, ať už jde například o implicitní předpoklad 

zobecnitelnosti, rozdílnou operacionalizaci, zvolené kritérium pravdivosti, anebo další otázky 

týkající se toho, co a za jakých podmínek vlastně máme o druhých osobách zjišťovat.  

V další části se snaží jmenovat některé procesy a strategie spojené s interpersonálním 

vnímáním obsahů. V této části bylo nejspíš obtížné, které strategie vlastně zmínit a jak 

dopodrobna je probírat. Takže tuto kapitolu vnímám spíše jako připomínku možných 

souvislostí a perspektiv než komentovaný přehled.  

Teoretickou část uzavírá přehledem výzkumů na poli přesnosti sebehodnocení, 

metapercepce a vlivu motivace na interpersonální senzitivitu. Tím připravuje půdu pro 

empirickou část, v níž se snaží zkoumat nejen to, jakou úroveň výše uvedené schopnosti 

máme, ale i to, jak tuto schopnost reflektujeme. Pokud si někdo myslí, že dokáže druhé lidi 

lépe odhadovat, má skutečně lepší výkon? Umíme odhadovat i to, jak jsme sami čitelní pro 

naše okolí a v neposlední řadě – dokážeme tuto dovednost ovlivnit pokynem, který nás na 

tyto informace více zaměřuje?  

Zmíněné otázky zkoumá autorka v experimentu založeném na přímé interakci, a to u dvou 

vzorků – u studentů psychologie a u studentů střední školy.  



Za asi nejvýznamnější závěr považuji fakt, že přesvědčenost lidí, o tom, jak dobře odhadují 

druhé, nekoreluje se skutečnou empatickou přesností. Korelace mezi výkonem v empatické 

přesnosti a jejich hodnocením na úrovni jednotlivých položek činila 0,16, u metapercepce to 

bylo ještě méně - 0,1. Zajímavé bylo i zjištění, že motivační instrukce nevedla k lepšímu 

výkonu, nicméně je dobré – a autorka to připomíná – vzít v potaz fakt, že motivace v běžné 

situaci vzniká jinak než umělým zadáním.  

V závěrečné diskusi vsazuje své výsledky do širšího rámce podobně zaměřených výzkumů, 

se kterými se ve svých závěrech shoduje. Přitom vychází z četby více než osmdesáti titulů, s  

převahou nedávných zahraničních článků.   

Práci poněkud ubírají překlepy a formální chyby. Vzhledem k tomu, jak rozsáhlé je téma, by 

bylo možná vhodné se ještě více tématicky omezit. Z metodologického hlediska oceňuji 

vysokou míru metodologické reflexe, ať už jde o zdůvodněný výběr definice či kritický 

přehled nástrojů.  Výzkum považuji za kvalitně provedený.  

Závěr: Vzhledem k tomu, že práce splňuje předpoklady kladené na úspěšné diplomové 

práce,  doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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