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Práce kolegy Kochariho představuje pozoruhodný příspěvek české psycholingvistice a 

experimentální psychologii. Neskrývám radost nad snad historicky první bakalářskou prácí na  

FHS, která staví na pečlivě připraveném i provedeném psychologickém experimentu. Je na 

místě poznamenat, že autorem zvolené téma je relevantní a badatelsky atraktivní nejen pro 

české prostředí, ale svou jasnou a pečlivou návazností na současný stav poznání 

v mezinárodní literatuře se řadí mezi práce atraktivní i pro mezinárodní publikum.     

Z hlediska obsahu a obsahového uspořádání je práce velmi kvalitně zpracovaná. Od počátku 

má jasný a precizně podaný záměr, který postupně logicky strukturuje všechny části práce, 

takže celý text je velmi pečlivou a koherentní deskripcí realizovaného výzkumu. Autor 

pracuje výhradně se zdroji publikovanými v angličtině v mezinárodní literatuře a tyto 

poznatky uplatňuje ve specifické situaci, kterou vytváří čeština.  

Velmi oceňuji pečlivou a systematickou formulaci předpokladů pro zvolený experiment a 

postulaci výzkumných otázek, resp. hypotéz ve vazbě na již realizovaný výzkum- takto 

pečlivě a přiléhavě zpracované jsem formulace výzkumných otázek v bakalářské práci dlouho 

neviděla  

V další části textu autor detailně a pečlivě  popisuje provedený experiment i použité nástroje a 

uplatněné procedury. Je jistě na místě zmínit, že v rámci realizace experimentu se kolega 

naučil pracovat s programem DMDX, který umožňuje precizní měření reakčních časů stejně 

jako zvukové záznamy odpovědí respondentů, ale především vytváří podmínky pro 

kontrolované a shodné uspořádání podnětů v průběhu experimentu pro všechny participanty. 

Pro analýzy získaných dat pracuje autor s programem R a zdá se že samostatně pod vedením 

školitele provedl i popsané regresní analýzy- jejichž výběr a použití také řádně v textu práce 

diskutuje –to je další aspekt překládané práce, který bych ráda ocenila.  

I když výsledky realizovaného výzkumu nepřináší dostatečně silné efekty na úrovni 

sledovaných reakčních časů ve vytvořených podmínkách, autor nabízí k výsledkům studie  

velmi kvalitní diskusi. 

Z hlediska formy je zřejmé, že kolega Kochari si řádně osvojil formy citační práce 

v akademickém textu a jazyk i strukturaci textu vhodný pro akademické texty. Celkový dojem 

z předkládané práce dle mého názoru trochu narušuje na první pohled možná ledabylé 

formální zpracování (tedy zvolený font, řádkování 1 a zarovnání textu vlevo), které vtírá 

dojem urputné snahy ušetřit papír a zhustit text práce na co nejmenší počet stran. I v rámci 

těchto úsporných opatření a celkově velmi hutného stylu prezentace textu má předkládaná 

práce 20 stran plného textu a dalších cca 10 stran příloh, seznamů nebo úvodníků- což 

naznačuje rozsah blížící se spíše rozsahu práci diplomové.  

Celkově práci kolegy Kochariho hodnotím jako výbornou, tématicky i z hlediska použitých 

procedur a technik sběru dat  ojedinělou. Těším a doufám, že tato práce osloví a inspiruje 

nejen další z našich studentů, ale i odbornou veřejnost. Jazyk, ve kterém je práce napsaná  

(angličtina), koneckonců práci disponuje k tomu, aby mohla být čtena i zahraničním 

publikem. Těším se rovněž na obhajobu, kde nepochybuji, že kolega Kochari svoji práci bude 

schopen výborně prezentovat i hájit.   
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