
Posudek školitele na bakalářskou práci Jana Botky: „ Percepce lidské tváře z hlediska laterality 
pozorovatele.  
 
Předložená práce pojednává o velmi zajímavém a doposud málo prozkoumaném tématu, jakým 
způsobem se lateralita tj. funknčí specializace mozkových hemisfér projevující se v upřednostňování 
pravé či levé ruky, projevuje ve vztahu k preferenci levé či pravé části zorného pole. Jedná se o práci 
empirickou, která v rámci jednoduchého desingu typu: stimul, tužka-papír v němž probandi hodnotili 
40 párů stejných fotografií z hlediska atraktivity, neatraktivity, důvěryhodnosti, nedůvěryhodnosti 
testuje navrhované hypotézy. Předností práce je, že se zkoumanou problematiku ve svém teoretickém 
úvodu pokouší nahlédnout ve velmi širokém spektru odlišných teoretických přístupů a východisek. 
Zmiňuje nejen neurobilogickém vysvětlení vlivu mozkové lateralizace na preference pravé či levé 
části zorného pole, ale i možný vliv kulturních stereotypů, které jsou zakotveny v sémantickém poli 
výrazů pravý (dobrý, positivní), levý (neblahý, negativní) a dále i nepříliš známý přístup Daniela 
Casasanta tzv. Body specifity hypothesis, který uvažuje o tělesné zkušenosti, tedy v tomto případě o  
vrozeném užívání a lepší funkčnosti pravé či levé ruky, jako o podstatné determinantě, která dále 
formuje způsob vytváření hodnotových soudů o vnějším světě. S přihlédnutím ke všem zmiňovaným 
perspektivám byly formulovány výzkumné hypotézy tak, aby následná analýza experimentálních dat 
umožnila potvrdit či vyvrátit platnost výše uvedených teoretických přístupů. Neboť se jednalo o sérii 
opakovaných měření bylo nutné použít komplexnější metodu statistické analýzy GLM (General Linear 
Model). Výsledky studie naznačují, že leváci upřednostňují levou část zorného pole v případě výběru 
pozitivně hodnocené objektu (fotografie tváře) a praváci upřednostňují pravou část zorného pole, 
ovšem tato preference je pro leváky poněkud silnější. Tedy jak dodává autor v závěru práce, leváci si 
možná více uvědomují negativní kulturní stereotyp spojený s hodnotovým posuzováním levé strany a 
o to více možná, jako příslušníci minority, upřednostňují svůj vlastní hodnotový svět, založený na 
odlišné tělesné zkušenosti. Výsledky předložené experimentální práce podporují Casasantův koncept 
Body specifity hypotesis. Navzdory tomu, že se jedná o práci velmi zajímavou a v celé řadě aspektů 
velmi podnětnou, bohužel musím konstatovat, že v práci se také vyskytuje celá řada formální i 
faktických chyb, které díky jejímu odevzdání na poslední chvíli nemohli být následně korigovány.  
Mezi některé z nich patří naprosto nedostačené citace použité literatury, kdy v případě uváděných 
článků v některých případech chybí název časopisu, u knižních titulů pak není uvedeno nakladatelství 
či rok vydání. V textu se objevují časté překlepy i takové, které mění celý význam vět (str. 10). Chybí 
tečky v koncích věty, interpunkce. V některých částech teoretického úvodu chybí citace 
předkládaných studií zcela, což je neslučitelné s nároky na odborný text. Celá část věnovaná percepci 
chimerických fotografií v rámci teoretického úvodu působí nekonzistentně. V teoretickém úvodu se 
vyskytuje přinejmenším podivná kombinace anglických názvů kapitol a českého textu. Jsou 
referovány desingy předchozích studií bez uvedení výsledků těchto studií (str. 21). Kapitola výsledky 
je podána nepřehledně, nejsou vybrány a zdůrazněni pouze ty nejdůležitější výsledky. Grafy a tabulky 
nejsou popsány a uvádění celých výsledkových tabulek ze statistického programu považuji za zcela 
nadbytečné. Z celé práce je patrné, že byla psána v „hodině již dvanácté“ a to se neblaze odrazilo na 
odborné úrovni předloženého textu. Navzdory tomu, že experimentální práce je provedena kvalitně 
a výsledky jsou velmi zajímavé a jsou i řádně diskutovány, výše uvedené formální chyby práci 
z odborného hlediska velmi snižují. Což je podle mého názoru velká škoda, neboť stačilo lépe zvážit 
své časové možnosti a práci nedělat až na poslední chvíli.  
 
 
Závěr: Vzhledem ke zmíněným nedostatkům zejména formálního charakteru práci hodnotím stupněm 
velmi dobře až dobře a doporučuji ji k obhajobě.  
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