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Otázky, podněty k obhajobě:
 V jakém vztahu jsou k autorově navrženému výzkumu výstupy studií (i) srovnávajících úspěšnost 

klinické a statistické/mechanické predikce a (ii) zkoumajících vliv zkušenosti psychoterapeuta na 
úspěšnost léčby (obě témata viz např. Dawes, 1996)?

 Poskytují provedené psychologické výzkumy nějaká vodítka k tomu, kdy se člověk může spoléhat na 
svou intuici a kdy to naopak může být nebezpečné?

 V čem přesně spočívá syntéza přístupů D. Kahnemana a G. Kleina? Existují stále nějaké body, na 
kterých se tito autoři neshodnou?

Specifické připomínky:
 Není mi zcela zřejmé, co je přesně předmětem práce. Je to vztah emocí a kognice (o které je de facto 

pouze oddíl 1.2.) nebo je to specifickým způsobem zarámovaný přehled přístupů ke studiu 
kognitivních procesů usuzování a rozhodování?   

Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace: velmi dobře

V Praze dne 15. 6. 2014 podpis

1 2 3 4

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) x

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování) x

Postiženy relevantní aspekty problému (jednoznačně – spíše ne) x

Stanovené cíle (splněny – nesplněny) x

1 2 3 4

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) x

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou) x

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená) x

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé)

x

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje) x

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb) x

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje) x

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) x

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) x

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) x

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) x

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) x




