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Tato diplomová práce, popisující a zkoumající model heuristického usuzování 

Kahnemana a Fredericka, hned na první pohled zaujme kontrastem malého 

rozsahu vlastního textu (cca šedesát normostran) a jednoznačně 

nadstandardního rozsahu citací (cca dvě stě citací). Vysvětlením je autorova 

úspornost, kterou vnímám jako výhodu, neboť je dokladem jasného uvažování 

oddělujícího podstatné od nepodstatného. Jen v některých pasážích je 

úspornost textu na škodu věci. Ocenil bych například jasnější definiční zavedení 

hlavních pojmů (počínaje samotným termínem heuristika či plynulost), a to 

proto, že mnohé z uváděných pojmů nejsou jejich uživateli jednoznačně 

chápány. A také v případě jedno- či málovětých shrnutí základních idejí 

autorem zmiňovaných výzkumů bych uvítal podrobnější komentáře, které 

nebudou vyžadovat četbu primárního zdroje.  

Úspornost se naopak nejvíce zúročuje v empirické části, která je i přes svůj 

nevelký rozsah jasně navržená a dobře vyhodnocená (včetně analýzy síly testu, 

která není v diplomových pracích obvyklá). Empirická část je tvořena dvěma 

experimenty na stejném vzorku respondentů. Oba experimenty se zabývají 

vlivem plynulosti na využívání rozhodovacích heuristik. Těmito experimenty se 

autor vyjadřuje k hypotéze dvou systémů uvažování. Při vyhodnocování dat 

autor matematickou cestou kompenzuje zřejmě ne zcela jasnou administraci, 

kterou by bylo možné zlepšit pilotáží. V diskusi jsem postrádal podrobnější 

analýzu toho, proč se vzorek svým výkonem tak odlišoval od průměrného 



výkonu ve srovnatelných studiích. Zde je možná vhodné - vzhledem k budoucím 

výzkumům používajícím obdobné výběrové strategie - zvážit i systematický 

posun daný samotným internetovým sebevýběrem. Kromě vlastních nálezů ústí 

práce v praktická doporučení, která by měla vést ke snížení rizika zkreslení. 

Považuji za pozitivní, že autor originálně navazuje na zajímavé experimenty 

nositele Nobelovy ceny za ekonomii, matematického psychologa Daniela 

Kahnemana. I přes výše uvedenou výhradu k rozsahu bych rád tento typ 

diplomových prací podpořil. Práce naplňuje požadavky kladené na úspěšné 

diplomové práce. Navrhuji hodnotit tuto práci známkou výborně.  
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