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Posudek diplomové práce Alžběty Doubkové:
„Identifikace emočního výrazu se zaměřením na porovnání slyšících, 

neslyšících a nedoslýchavých“

Téma předkládané diplomové práce zatím není na české populaci nijak blíže 

zpracované, z toho důvodu jej lze označit za aktuální s možným přínosem pro porozumění 

rozdílům nejen v komunikaci mezi populacemi slyšících, neslyšících a nedoslýchavých.

V teoretické části práce autorka mapuje teoretické ukotvení termínu emoce, čtenáře 

uvádí do terminologie, základních charakteristik, klasifikace a významu emocí 

v interpersonálních vztazích. Po této obecné kapitole následuje kapitola nejobsažnější 

zaměřená na výraz emocí, vymezení základních emocí a zejména popis emocí ve smyslu 

pozorovatelného chování. Tato kapitola stojí na hranici antropologie a anatomie a přináší 

opravdu detailní popis od neutrálního výrazu až po konkrétní základní emoce jako radost, 

smutek, strach, překvapení, hněv, znechucení, pohrdání a stud. Dále je věnován prostor

základnímu vymezení populačních skupin s různým typem sluchového postižení a 

specifikám komunikace těchto osob.

Kapitoly jsou v teoretické části práce až na jeden nedostatek (chyba v číslování kapitol, 

po druhé kapitole následuje kapitola čtvrtá) přehledně členěny a rozpracovány. Za ocenění 

stojí zejména podrobný avšak přehledný popis jednotlivých emocí. Autorka pracovala

s dostupnými odbornými prameny a vytvořila dobré teoreticko – metodologické 

předpoklady pro následující část práce.

Cílem empirické části je kromě tvorby vhodného dotazníku určeného pro identifikaci 

emocí také odpověď na otázku, zda existuje rozdíl v identifikaci emočního výrazu mezi 

dospělými neslyšícími, nedoslýchavými a slyšícími osobami. Srozumitelně popisuje cíle 

výzkumu, charakteristiku vzorku, postup a vlastní metodu – tedy dotazník, který je uveden 

v příloze. Dále představuje čtyři testované hypotézy, průběh vlastního výzkumu a 

zpracování dat. S výsledky nakládá adekvátně, pouze vlastní testování hypotéz by mohlo 

být uvedeno v přehlednější podobě, stejně jako uvedení nulové a alternativní hypotézy. To 

ale neznamená, že by se autorka dopustila nějaké významné chyby. Výsledky svého 

výzkumu následně detailně komentuje v kapitole diskuze. Obdobně komentuje i limity 

vlastního výzkumu.

Autorka člení empirickou část logicky a přehledně. Pro kvantitativní výzkumný design 

volí vhodné statistické metody, jejichž výsledky přehledně komentuje v diskuzi. 



Předkládanou diplomovou práci je nutno ocenit zejména za obsáhlý teoretický základ, 

statistické zpracování a kapitolu diskuze.

Navrhované otázky

1) Jaký vliv měl na výsledky výzkumu způsob sběru dat?

2) Jsou dané poznatky využitelné pro praxi v oblasti podpory sluchově 

znevýhodněných?

Diplomovou práci Alžběty Doubkové hodnotím jako zdařilou, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení výborné.
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