
OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jan Botka: Percepce lidské tváře z hlediska laterality pozorovatele, bakalářská práce, 

FHS UK, Praha, 2012, 64 strany plus přílohy 

  Autor předložené bakalářské práce si ke zpracování zvolil problematiku lidské laterality, 

konkrétněji hodnotové systémy svázané s pravou či levou stranou, a to nejprve v teoretické 

rovině (25 stran), poté ve vlastním experimentu. 

 Téma je zajímavé, aktuální a provedený experiment poskytuje určitou nadstavbu 

k dosavadním poznatkům v této oblasti. Kladně hodnotím i poměrně velké zastoupení 

cizojazyčné literatury. 

  K celkovému zpracování mám ovšem několik výhrad po formální i obsahové stránce, které  

uvádím od nejméně významných po zásadnější. Závěrečné poznámky pak míří jako podněty 

pro diskusi. 

  Stylistika a gramatika: Vzhledem k rozsahu textu lze jazykovou stránku hodnotit převážně 

jako velmi dobrou. Upozorňuji však na občasné chybování v interpunkci, na chybné psaní 

slova angličtina s velkým písmenem (s. 12, 14). V textu není jednotně používán termín „left 

side bias“ (Left x left,  s. 19 i jinde). Lze najít i různé gramatické chyby (např. výsledky 

potvrzovaly (s. 16, 3. odstavec) chybějící písmena a slova (vztáhnout nikoliv vtáhnout s. 57, 

1. věta; jde, nikoliv je, s. 31; chybí „roku“ s. 18) i nedůsledné skloňování (např. nějakým, 

nikoliv nějakých, s. 29, posl. věta; formulaci, ne formulací s. 27).  Zvýšené procento chyb na 

stránku je znatelné v praktické části (s. 45, 46, 49 aj.). 

  V několika případech jsou použity také nevhodné kolokace, např. „stravitelnost 

experimentu“ (s. 1, 2, 30 ) – jistě by šlo nahradit vhodnějším spojením; „výkladná data“ (s. 

31; co to je?), budu do „připravených rukou“ podávat (s. 33; zde by chtělo upřesnit, že ruce 

byly patrně předem dány do určité pozice) či „čistokrevný levák“ (bude ještě pojednáno dále). 

 V několika případech se autor nechal ovlivnit anglickým textem a používal nadměrně cizích 

výrazů v jedné větě, která by byla v české podobě srozumitelnější: např. s. 24 „Pokus ... 

ukázal, že tyto procesy se navzájem potencují, což rezultovalo v části 1a (...).“ 

  Vizuální podoba textu: Pro budoucí texty tohoto typu bych navrhovala použít důsledněji 

funkci zarovnání do bloku a dodržet typ fontu v poznámkovém aparátu a v seznamu literatury 

(namátkou s. 9, 14, 15, 24, 25, ale i na mnoha dalších stranách). Mnohdy také nejednotně 

používány kapitálky u jmen citovaných autorů či jejich děl. 

  Přehled obsahu: Autor uvádí dosti netradičně v Obsahu u názvů jednotlivých kapitol nikoliv 

stránku, kde daná kapitola či podkapitola začíná, ale rozsah stran. Samo o sobě to 

nepředstavuje problém, ovšem ne vždy se uvedené informace shodují s realitou, v jednom 

případě se kvůli tomuto stylu dopustil autor i zbytečné nepřesnosti (2.2):   

                 2.1.1 Sety fotografií (od s. 29, uvedeno s. 30 – 31);  

                 2.1.2 Dotazník (od s. 30, uvedeno s. 31 – 32). 

                 2.2 Realizace experimentu (s. 32 - 33, uvedeno s. 32 – 34) 

                 2.3.4 Diskuze (ne 3.3.4 – s. 57) 

Zcela zde chybí stránky u Závěru a jakákoliv informace, že součástí textu jsou i přílohy. 

 



s. 20, 21, 24 a 25 nadpisy u bodů 1), 2), 3) a 4) jsou z neznámého důvodu uvedeny 

v angličtině – jde o názvy děl, ze kterých se v následujícím textu vychází, ale tento způsob 

působí spíše jako styl výpisků v konceptu. Lépe by bylo nazvat kapitolu s odkazem na dané 

autory a na začátku uvést, z kterého konkrétního díla se zde čerpá. 

 

Seznam literatury:  Mezi výrazné nešvary patří nesystémově uváděné kapitálky a malá 

písmena, nejednotné umístění roku vydání publikací, se závorkami i bez nich. Někde uvedeno 

ISBN, někde ne, zápis s dvojtečkou i bez ní. Na s. 62 je literatura mezi autory začínajícími na 

písmena P a R oddělena čárou. Některé odkazy jsou zakončené tečkou, jiné ne. 

Healey, 2001 – neúplné ISBN 

Lakoff, 2002 – patrně neúplná citace, končí čárkou 

Totéž i u odborných článků (mohlo by být zahrnuto v jednom seznamu s knihami, ale to je na 

uvážení autora). Navíc v této části i „double odkaz“ na jedno a to samé dílo – jednou je pod 

názvem díla, jednou pod jménem autorky (s. 62 a 63). Dále: s. 64 W. Zeidel, W. – iniciála 

napsána dvakrát, před i za příjmením. 

 

Odkazy na literatury: Tato část představuje velký problém předložené práce. Odkazování je 

nedůsledné a v některých místech odkazy dokonce zcela chybí. Způsob zvolených odkazů 

v poznámce pod čarou je nestandardní, neboť ve většině případů je uveden autor a název díla, 

nikoliv rok a především jsou citace nejednotné (poznámka pod čarou či jindy odkaz na stránce 

ve stylu Autor (rok)). Tato nejednotnost vyvolává dojem chaosu a časového presu při 

dokončování práce. 

  Nejednotné je také psaní jmen autorů v textu – bez iniciály, s iniciálou i s celým vlastním 

jménem. 

  Konkrétní příklady (výběr): 

s. 1, 3. ods. – jací autoři (chybí konkrétní příklady) 

s. 3, pozn. 3 či s. 4, pozn. 9 - na uvedenou věc je zbytečnou odkazovat a navíc z Wikipedie 

s. 4, 2. ods. - podle Pierce (chybí rok X) 

s. 11, 2. a 4. ods. – chybí odkaz (odkud tyto informace o Japonsku, Ghaně a arabském 

světě pochází?); podobně s. 11, 3./4. odst.; s. 12, 1. odst.;  

s. 9, pozn. 28 – neodpovídá tomu, co je v odkazované knize napsáno 

s. 9 Odyssea – chybí odkaz na vydání či sekundární literaturu; chybí v seznamu literatury 

s. 10, pozn. 32, 33 - odkazy na Bibli, chybí v seznamu literatury 

s. 10  - Jižní Amerika - chybí odkaz a navíc není bezvýhradně pravda, např. u inků byla levá 

strana hodnocena pozitivně  

s. 10 - obrazy Posledního soudu – chybí příklady děl i zdroje 

s. 14, pozn. 39 není uveden autor 

s. 14 úplně poslední citace je v uvozovkách, odkaz je přitom na širší rozmezí stran (s. 351 – 

367), nikoliv na jednu až dvě strany. 

s. 16, body 4,5 bez odkazu 

s. 20, 3. a poslední ods. – bez odkazu 

s. 20, pozn. 53 přehozeno pořadí autora a názvu díla 

s. 21, 1. ods. – „double odkaz“ - v textu i poznámce 

s. 57, pozn. 72 – podivný tvar odkazu 



Různé: 

s. 4 – atraktivita: ve vnímání v různých kulturách v mnohém univerzální, ale lze najít jisté 

rozdíly – nicneříkající, navíc pravděpodobně neplatná teze. Jiné znaky na svém protějšku 

patrně upřednostňují Sanové a jiné Francouzi. 

s. 19, 1. ods. - národ Urdu ? 

s. 20, posl. ods. - „Splitfiled Studies“ – nepřeloženo, nevysvětleno 

s. 25 - Termín „haló efekt“ není v textu objasněn vůbec, pojem LSB není vysvětlen při 

prvním výskytu (až v další kapitole). 

s. 26, 1. ods. – (...) fotografií na pravé či levé straně ČEHO? Papíru, obrazovky? V první 

chvíli není z textu zřejmé. 

s. 31, posl. ods. - (Viz). – co? Chybí informace. 

 

Faktické problémy: 

s. 1 - snaha o komplexní zachycení různých vlivů na hodnotové rámce (jistě není v tomto 

případě komplexní, mělo by být výstižněji napsáno např. snaha o širší zachycení) 

s. 7, 4. ods. – „první tradiční kultury žily na jižní polokouli“ – co je tím míněno? 

s. 8/9 – Ovšem existovala i existuje také pozitivní symbolika spojená s levou stranou – tedy 

není pravda, že by byla důsledně negativně asociována. Chybí příklady. 

s. 19 – „přesto zde jev LSB zaznamenal“ – nebo zaznamenal PŘEVAHU jevu LSB? 

s. 12, 3. ods. - Jak svá tvrzení Casasanto dokládá? 

s. 13, 4. ods. – Pokusy: vhodnější kandidát vybrán jen podle strany, na které je napsáno jeho 

CV? Značně předimenzovaný význam jevu – autor by se proti tomu měl vymezit. 

s. 15, 1. ods. není zcela jasné, čí experiment je popisován, dedukuje se z kontextu; chybí další 

informace – počet účastníků, národnost, rok výzkumu, výsledky. Předloženy jen jazyky testu 

a dílčí interpretace výzkumu. 

s. 21 - levopravá a pravolevá? V exp. uvedeno, že jsou snímky zrcadlově obrácená nebo 

původní;  

zrcadlově symetrické chimérické tváře – vysvětlit prakticky 

s. 25, posl. řádek - má být patrně pravopravá, viz zadání experimentu na stejné straně výše 

s. 34 - pořadová čísla praváci 1-54 (uvedeno, že jich bylo 50), leváci 55-84 (uvedeno, že jich 

bylo 30) - vysvětlit 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: v celé práci se operuje s termínem levák a pravák, v teoretické i 

praktické části, aniž by byl tento termín řádně diskutován (především psychologické 

hledisko). A to i přesto, že v seznamu literatury jsou tituly, které se tímto problémem 

zabývají. Nelze jednoduše vycházet z prohlášení dané osoby, pro ověření laterality byla 

vypracována řada testů. Zcela přehlížena je také skutečnost, že leváctví či praváctví není 

absolutní, nýbrž poměrné. Existují např. šedesátiprocentní či devadesátiprocentní leváci 

z hlediska laterality ruky, podobná situace je i u nohou či párových orgánů (zrak, sluch).  

Na s. 32, 2. ods. užito pojmu „čistokrevní leváci“ – sice v uvozovkách, ale to nic nemění na 

tom, že je termín zavádějící a není vysvětleno, co se jím (patrně s nadsázkou) myslí. Má to 

znamenat stoprocentní? Nebo podle jakého testu? Navíc by daná věta měla znít opačně – mezi 

praváky jsou přirození praváci a nikoli přeučení (z leváků). Praváci na leváky přeučováni 

nebyli, zato leváci na praváky byli v našem státě běžně přeučováni až do r. 1967. 

 



Diskuse: 

1) Proč byla za sledované charakteristiky zvolena právě atraktivita a důvěryhodnost? 

Byly při přípravě experimentu zvažovány i jiné (jaké?)?  Jde především o diskusi k 

hodnocení atraktivity, autor sám připouští její problematičnost vzhledem k cíli 

experimentu... 

2) Proč bylo tak zásadní, aby většinu probandů tvořili VŠ studenti (s. 32)? Nestačilo by 

zapojit lidi v dané věkové kategorii? 

3) Nemohla tato skutečnost (bod 2) ovlivnit výsledky? Takto vybraní respondenti totiž 

představují členy podobné sociální vrstvy, mají podobnou úroveň vzdělání i zaměření 

(spíše humanitní, neboť jde o studenty UK). Byla zohledněna i například národnost 

(např. Arabové – zmíněni v teoretické části jako příklad národa, který píše zprava 

doleva) či gender (diskutováno vzhledem k fotografiím, nikoliv vzhledem 

k probandům)? 

4) Získat 30 leváků pro experiment je výborný výkon, jak probíhal jejich nábor? 

Nepocházeli ve významnějším procentu někteří z jedné a té samé rodiny (leváctví je 

totiž podmíněno geneticky, pokud se nejedná o patologické leváctví)? Pokud ano, 

nelze vyloučit určité kulturní i genetické vlivy, které by ovlivnily výsledky 

experimentu vzhledem k relativně malému počtu účastníků výzkumu. 

5) Domnívám se, že lepší než pokládat dotyčnému otázku, zda je levák nebo pravák, by 

bylo realizovat některý z jednoduchých testů. Takto opravdu určitou míru 

„kontaminace“ nelze vyloučit. 

6) Byly brány v úvahu i problémy se správným rozlišováním pravé a levé strany? 

Vyskytuje se zejména u jedinců, kteří nemají souhlasnou dominanci oka a ruky. Tato 

skutečnost by také mohla ovlivnit podobu výsledků. 

 

   Experimenty probíhaly v červenci a srpnu 2012, práce je odevzdána k říjnovému termínu 

obhajob stejného roku. Tedy už tento fakt napovídá, že závěrečné zpracování textu i 

vyhodnocování experimentu proběhlo v časovém presu. Na předloženém textu je to bohužel 

dosti znát – zejména stoupající počet chyb se vzrůstajícím číslem stran. Domnívám se, že 

student věnoval zvolenému tématu značné úsilí a pokud by si dopřál i více času na finální 

zpracování, mohla by být práce výborná. 

  Kladně hodnotím, jak jsem již uvedla, práci s cizojazyčnou literaturou, zvolené téma i 

samotný experiment a jeho vyhodnocení. Naopak kritika míří především na nedůslednost 

v odkazech i vzhled seznamu literatury, na poměrně povrchní zpracování teoretické části a 

používání termínů levák a pravák, aniž by byly dostatečně definovány – přitom se jedná o 

stěžejní pojmy práce. 

 

Bakalářskou práci i přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě. V závislosti na jejím 

průběhu navrhuji známku velmi dobře až dobře. 

 

 

Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 

Praha, 7.10. 2012  

 


