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Na té nejobecnější rovině autor v předložené diplomové práci pojednává o intuitivním usuzování - 

jednom ze dvou základních módů lidského usuzování. Největší pozornost, a to jak v teoretické, tak 

v empirické části, pak věnuje v současné době zřejmě nejrozšířenějšímu a nejvíce přijímanému 

modelu intuitivního usuzování, který pracuje s předpokladem, že intuitivní usuzování je založeno na 

procesu substituce cílového atributu atributem heuristickým. 

V teoretické části se autor nejdříve stručně věnuje teorii dvou systémů usuzování - popisuje základní 

charakteristiky intuitivního a deliberativního módu lidského usuzování, jejich vzájemný vztah a 

interakci mezi nimi a roli metakognice a dalších faktorů v jejich aktivaci a zapojování při řešení situací 

vyžadujících úsudek. Poté autor zavádí pojem heuristiky ve smyslu Kahnemanova a Frederickova 

modelu substituce atributů, rozlišuje heuristiky obecného a specifického účelu, představuje typickou 

metodologii výzkumu heuristik zaměřenou na zjišťování chyb a zkreslení spjatých s heuristikami a 

stručně představuje tři alternativní modely a přístupy k výzkumu heuristik a intuitivního usuzování. 

Následně se autor ve větším detailu zaměřuje na tři, resp. čtyři hlavní heuristiky obecného účelu, 

konkrétně na heuristiku reprezentativnosti, plynulosti, dostupnosti (pojímanou jako specifický případ 

heuristiky plynulosti) a na afektivní heuristiku. Nejvíce prostoru přitom autor věnuje heuristice 

plynulosti, resp. otázce vztahu mezi prožitkem plynulosti a cílovým atributem, která má ústřední roli 

v empirické části práce. Přes svou stručnost je tento přehled základních heuristik informačně velice 

nabitý a předčí v tomto příslušné kapitoly leckterých učebnic kognitivní psychologie. Je proto jen 

škoda, že autor podobným způsobem nezpracoval rovněž alternativní přístupy ke studiu heuristik a 

intuitivního usuzování, které jsou v práci spíše jen hrubě načrtnuty. Diplomová práce by tím získala na 

didaktičnosti a mohla by tak v daném tématu suplovat nebo doplňovat zavedené učebnice. Vzhledem 

k zaměření empirické části je však toto rozvržení teoretické části zcela pochopitelné. Posledním 

oddílem teoretické části práce je pak pojednání o možnostech a přínosech odstraňování zkreslení 

spjatých s heuristickým usuzováním. Celkově je styl psaní autora v této části hutný a úsporný, přitom 

ale také velice čtivý, takže dává čtenáři možnost na vlastní kůži zažít prožitek plynulosti, o kterém se 

v práci na několika místech píše (a to i v souvislosti s hodnocením míry pravdivosti a přesvědčivosti 

psaného textu).        



V empirické části autor pojednává o dvou jím realizovaných experimentech, jejichž účelem bylo 

odpovědět na otázky spojené se samotnými základy Kahnemanova a Frederickova modelu 

heuristického usuzování. Konkrétně se autor věnoval otázce (i) možnosti využívání dvou heuristických 

atributů zároveň a (ii) možnosti ovlivnění vztahu mezi cílovým a heuristickým atributem 

prostřednictvím primingu. Autor zde plně prokázal schopnost formulovat výzkumně zajímavé 

hypotézy, navrhnout experimentální design umožňující mu tyto hypotézy testovat, pracovat se 

statistickými nástroji (včetně analýzy síly statistického testu, se kterou se lze jinak v diplomových 

pracích setkat jen velice zřídka), interpretovat výstupy statistických analýz a diskutovat omezení a 

slabiny navrženého experimentálního designu, získaných dat a výstupů statistické analýzy.   

Po formální stránce diplomová práce splňuje všechny nároky kladené na diplomové práce – obsahuje 

abstrakt, klíčová slova, správně citované zdroje, seznam použité literatury (který si vzhledem ke 

svému úctyhodnému rozsahu jistě zaslouží uznání) a přílohy s materiály použitými v empirické části 

práce. Drobným, ale přece jenom určitým nedostatkem je málo výrazné oddělení teoretické části 

práce od části empirické. Práce tak díky tomu (a také díky relativně menšímu rozsahu) působí spíše 

jako delší odborný článek, než jako kratší diplomová práce. Tento dojem je ale do značné míry dán 

vkusem oponenta, nikoli porušením nějakého rigorózně daného pravidla, jak psát a strukturovat 

diplomovou práci. 

K diskusi navrhuji následující témata: 

• Jaký je vztah mezi hypotézou testovanou v 1. experimentu a výsledky studie o vlivu 

přístupnosti heuristického atributu na váhu, která je mu v rámci činěného úsudku 

přikládána (Shah & Oppenheimer, 2009)?    

• Přínos kognitivní neurovědy (opírající se o funkčně zobrazovacích metody) pro 

zkoumání intuitivního usuzování (se zaměřením na realizované výzkumy a/nebo na 

teoretické možnosti takového přínosu).    

• Vztah mezi intuitivním usuzováním a kreativitou. 

 

Závěr: Doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie. 

Navrhované hodnocení: výborně. 
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