
Posudek vedoucího práce na práci Markéty Junkové Hodnocení dominance v partnerské interakci 
na základě neverbálního chování 

Práce má všechny náležitosti bakalářské práce na Fakultě humanitních studií, je poznat, že na ní byl 
odveden kus práce a přináší zajímavé poznatky, které celkem přijatelným způsobem prezentuje. 
V teoretické části měla autorka dobrou východí pozici, protože si samostatně vyhledala a 
nastudovala velmi relevantní zahraniční sadu článků. Naopak jsme poměrně dost s autorkou práce 
společně bojovaly za to, aby text byl srozumitelný a přehledný a aby poznatky v teoretické části 
prezentované čtenáře dovedly k tomu, co je nové a důležité na modelu dominance, se kterým 
autorka pracuje. Srozumitelnosti a přehlednosti se nakonec podařilo alespoň z části dosáhnout, 
vztáhnout poznatky z review na naši studii a náš model už méně. Povedenější jsou části o socialitě, 
konfliktu, kapitola o strategiích řešení konfliktů je pak nejinformativnější a může být pokládána za 
stěžejní část teorie. Je možné ji použít jako dobrý odrazový můstek při studiu této tématiky, ale není 
dotažená natolik, aby bylo možné se obejít bez dalších materiálů, kdyby někdo chtěl skutečně 
pochopit vývoj teorie strategií řešení konfliktů. Ideálně by zde měl být komentován vývoj modelů, 
tj. poukazovat na to, kde se změnily dimenze, počet typů atd., případně kde se změnilo jejich pojetí 
a ne pouze vyjmenovány názvy, aniž by často bylo jasné, který typ je sycen vysoko nebo nízko 
jakou dimenzí a aniž by vždy názvy odpovídaly názvům v grafech. Výhrady mám také ke srovnání 
Spitzbergovy práce s naším modelem, které mi připadá trochu chaotické, například prosocialita je 
nejprve přirovnávána k dimenzi přiměřenosti, následně ke kompetenci při řešení konfliktů, přičemž 
kde jak je z modelu odvozena kompetence, není jasné. Naopak zcela je opomenuto srovnání 
výsledných čtyř typů, což by mohlo být nejzajímavější.
Naopak popis metodiky se mi velmi líbil, až skutečně na drobnosti mi připadá perfektní.
Cíle jsou prezentovány přehledně, bohužel ale na některé v práci není tak docela uvedena odpověď, 
což beru dílem na sebe. V případě výsledků jsme se s autorkou trochu minuly v tom, jaké tabulky je 
možné opominout a jaké je třeba uvést, takže některé výsledkové tabulky z mého pohledu nelogicky 
chybí. Ale hlavní výsledky představeny jsou a v další části práce jsou celkem zdařile interpretovány.  
Diskuze se mi zdá také povedená.
Na závěr bych chtěla ještě zdůraznit, že zadání práce bylo velmi složité, vyžadovalo v první řadě 
pochopení teoreticky komplexního jevu, jakým je dominance, alespoň tak, jak ji my vidíme. Cílem 
práce bylo ověření existence čtyř typů dominance, avšak v podmínkách, kdy žádné spolehlivé 
ověření prakticky není možné. Prakticky to, co my provádíme, je jen sbírání dat o stejných 
subjektech různým způsobem, přičemž sledujeme, jestli je možné opírat se při interpretaci výsledků 
o náš model dominance. Interpretace výsledků byla v této práci velmi obtížná z dalších důvodů 
týkajících se samé podstaty výsledků, kdy zaprvé vyšlo, že hodnotitelé nepoznají z videozáznamu, 
kdo je v páru dominantní, a za druhé, že jimi přiřazený dominanční typ oběma partnerům 
neodpovídá typům, které jsme dříve přiřadily objektivní metodou kódování neverbálního chování 
podle etogramu. Pouze další třetí metodou je snad teoreticky možné rozhodnout, zda je přesnější 
behaviorální kódování nebo úsudek hodnotitelů. Autorka tudíž alespoň představila, jaké typy mají 
tendenci být rozpoznávány stejným způsobem při obou přístupech. Ukázalo se, že tendence 
hodnotitelů přiřazovat stejné typy jako byly určeny behaviorálním kódováním existuje na statisticky 
významné úrovni u všech typů, avšak někdy je omezena pouze na jedince, u kterých si byli 
hodnotitelé jistí, případně jen na submisivní nebo jen na dominantní hodnocené jedince.
Domnívám se, že není možné v rámci bakalářské práce objasnit všechny otázky, které se kolem 
dominance v páru točí a vznikly v průběhu našeho výzkumu, takže je třeba přijmout, že výsledky 
této práce jsou pouze článkem v řetězci studií a konečný obrázek o partnerské dominanci lze 
očekávat teprve v jeho závěru.
Navrhuji klasifikovat jako velmi dobře.
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