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Příloha č. 2 – Fotografie použité ve výzkumu 

  

 1. muž – neutrální výraz    obrázek č. 1 - radost 

                         

 

 

 

 obrázek č. 2 –  smutek     obrázek č. 3 - zlost 
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 obrázek č. 4 – stud     obrázek č. 5 - strach 

                         

 

 

 obrázek č. 6 – pohrdání    obrázek č. 7 – znechucení 
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 obrázek č. 8 – překvapení    1. žena – neutrální výraz 

                        

 

 

 

 obrázek č. 9 – stud     obrázek č. 10 – radost 
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 obrázek č. 11 – zlost     obrázek č. 12 – překvapení 

                        

 

 

 

 obrázek č. 13 – smutek    obrázek č. 14 – znechucení 
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 obrázek č. 15 – pohrdání    obrázek č. 16 – strach 

                        

 

 

 

 2. muž – neutrální výraz    obrázek č. 17 – strach 
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 obrázek č. 18 – stud     obrázek č. 19 – zlost 

                        

 

 

 

 obrázek č. 20 – pohrdání    obrázek č. 21 – znechucení 
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 obrázek č. 22 – radost     obrázek č. 23 – překvapení 

                       

 

 

 

 obrázek č. 24 – smutek    2. žena – neutrální výraz 
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 obrázek č. 25 – pohrdání    obrázek č. 26 – radost 

                       

 

 

 

 obrázek č. 27 – strach     obrázek č. 28 – smutek 
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 obrázek č. 29 – znechucení    obrázek č. 30 – stud 

                       

 

 

 

 obrázek č. 31 – zlost     obrázek č. 32 – překvapení 
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Příloha č. 3 – Instrukce v dotazníku 

Dobrý den, 

jsem studentka 5. ročníku Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní píši 

diplomovou práci s názvem "Identifikace emočního výrazu se zaměřením na porovnání 

slyšících a neslyšících". Zkoumám, zda existuje významný rozdíl mezi slyšícími a neslyšícími 

ve schopnosti rozpoznávání emocí z obličejů druhých lidí. 

Prosím, vyplňte tento jednoduchý dotazník (průměrný čas vyplňování dotazníku je cca 25 

minut!). Výsledky budou anonymně použity pouze v mé diplomové práci. 

!!! SBÍRÁM ODPOVĚDI JEN OD OSOB STARŠÍCH 20 LET SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM !!! 

Respondenty mladší 20 let žádám, aby dotazník NEvyplňovali! 

Děkuji za pochopení a spolupráci! 

Instrukce 

1. Prosím, nejprve vyplňte Vaše osobní údaje. 

2. Uvidíte fotografie 4 osob, které pokaždé vyjadřují jednu z následujících 8 emocí: 

radost, smutek, hněv/zlost, strach, znechucení/odpor, překvapení, pohrdání/opovržení, 

stud/hanba 

Každou fotografii si prohlédněte libovolně dlouhou dobu a rozhodněte se, kterou emoci 

vyjadřuje. Pokud nebudete vědět, kterou emoci fotografie vyjadřuje, tipněte si. Prosím, 

pracujte samostatně, nehledejte si nápovědu od jiných lidí nebo pomocné informace jinde. 

3. Až se rozhodnete, zaškrtněte vždy pouze jednu z nabízených emocí. 

POZOR – první fotografie nového člověka je vždy neutrální výraz, ten NIKDY 

NEhodnoťte, je to jenom podklad pro Vaše hodnocení!! 

4. Tímto způsobem, prosím, ohodnoťte všechny fotografie. 

5. Na konci, prosím, zmáčkněte jen tlačítko „Odeslat dotazník“. 

Děkuji za pochopení a spolupráci! 
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Příloha č. 4 – Spárované dvojice respondentů 

NESLYŠÍCÍ, NEDOSLÝCHAVÍ SLYŠÍCÍ 

muž 20 
Studium - Elektronické počítačové 

systémy 
muž 21 Prodejce, konzultant 

žena 20  žena 20 
Studium ekonomika a 

podnikání 

žena 20 
Studium – čeština v komunikaci 

neslyšících 
žena 21 Studium - fyzioterapie 

žena 21 Studium - Zdravotní laborant žena 21 Studium – zubní lékařství 

muž 21 Podnikání muž 20 Studium – ekonomika podniku 

žena 21 
Studium – společenské vědy, 

výtvarná tvorba 
žena 22 Studium – divadelní věda 

žena 21 
Studium – Sociální práce a 

sociologie 
žena 21 

Studium – sociální práce ve 

veřejné správě 

žena 22 Redaktorka / právnická fakulta žena 23 Studium – žurnalistika 

žena 22 Studium – všeobecné lékařství žena 23 Studium – všeobecné lékařství 

žena 22 
Konverze překladu z ČJ do ČZJ / 

Informační studia a knihovnictví 
žena 21 

Studium – informační studia a 

knihovnictví 

žena 22 Studium- grafik digitálních médií žena 23 Referent bezpečnosti státu 

žena 22 Ruční výroba obalů žena 22 Pracovní asistentka 

žena 23 Studium Fyzioterapie žena 24 Fyzioterapeut 

žena 23 Studium – čnes žena 23 
Právní asistentka v advokátní 

kanceláři / Studium - právo 

žena 23 Studium - čnes žena 24 Sociální pracovník 

žena 23 Studium – speciální pedagogika žena 23 

Intervent na lince důvěry / 

Psychologie a speciální 

pedagogika 

muž 23 Studium – speciální pedagogika muž 24 Učitel 

žena 23 Asistentka žena 23 asistentka 

žena 24 

Figurantka pro překlady do zj / 

molekulární biologie a biochemie 

organismů 

žena 24 
Studium – fyziologie živočichů 

(neurofyziologie) 

muž 24 Studium - Aplikovaná informatika muž 24 
Studium – ekonomika a řízení 

energetiky 

žena 24 
Lektorka, fotografka, administrativa 

/ asistent zubní technik 
žena 27 

Lektorka programů pro rodiče 

dětí sluch. post. 

žena 24 Studium – ruský jazyk žena 25 Studium – občanská společnost 

žena 24 Studium - Speciální pedagogika žena 24 Asistent pedagoga 

žena 25 Studium – učitelství matematiky žena 23 
Studium – učitelství biologie a 

matematika 

žena 25 

Administrativní pracovnice 

v nemocnici / Fyzikální měření a 

modelování 

žena 25 Marketingový specialista Jr. 

žena 25 Vychovatelka žena 28 Zdravotnický záchranář 

muž 25 Studium – aplikovaná informatika muž 24 IT 

žena 27 
Ekonom, koordinátor / veřejná 

politika s hospodářská správa 
žena 29 Zaměstnanec společnosti 

muž 28 Lektor ĆZJ muž 26 Středoškolský učitel 
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žena 28 
Editorka v české televizi a na 

webových stránkách 
žena 27 

Konzultantka 

psychodiagnostiky, HR 

žena 28 Lékařka žena 27 lékařka 

žena 28 Laboratorní technik žena 28 Dělník 

žena 29 Technolog žena 28 Back office asistentka 

žena 29 Pracovník v sociálních službách žena 28 Administrativní pracovník 

žena 30 Pedagog / Speciální pedagogika žena 30 Mateřská dovolená 

žena 31 Učitelka SŠ / Český jazyk pro SŠ žena 32 učitelka 

muž 32 Technik PC muž 33 programátor 

žena 32 
Administrátorka projektů a sociální 

pracovnice 
žena 31 PR a marketing 

žena 32 Asistentka žena 32 asistentka 

žena 33 Odborný pracovník žena 35 Vědecký pracovník - fyziolog 

žena 34 Sociální pracovník žena 38 Učitelka ZŠ 

žena 34 Lékařka žena 31 Daňový poradce 

žena 34 Švadlena, textil žena 36 Finanční poradce 

žena 35 Mateřská dovolená žena 34 Mateřská dovolená 

žena 35  žena 38 Mzdová účetní 

žena 35 
Lektorka / Střední 

uměleckoprůmyslová škola 
žena 34 Učitelka 

žena 37 Učitelka žena 36 Učitelka 

žena 37 Učitelka ZŠ speciální žena 37 
Vychovatel v Diagnostickém 

ústavu pro mládež 

muž 37 
Sociální pracovník, výzkumný 

pracovník 
muž 33 Student - psychologie 

žena 38 Mateřská dovolená žena 38 Žena v domácnosti 

žena 38 Podnikatelka žena 38 OSVČ 

žena 38 Učitelka žena 38 Asistentka vedení  společnosti 

žena 39 Sociální pracovník žena 38 
Pracovník v sociálních 

službách 

žena 39 Administrativní a spisový pracovník žena 38 Administrativa 

žena 39 Pedagog ve škole pro sluch.post. žena 38 Koordinátor pohledávek 

muž 40  muž 42 Řidič 

žena 40 Vychovatelka žena 42 Lektorka Aj 

muž 42 Strojní mechanik, vrtář muž 42 Automechanik 

žena 45  žena 49 

Evidence pozemků, 

vodohospodář, odpadový 

technik 

žena 45  žena 47 Specialistka památkář 

žena 45 Invalidní důchodce žena 43 Učitelka 

muž 49 Zámečník muž 44 Dispečer 

žena 49 
Sociální pracovnice, ředitelka 

Poradenského centra SNN 
žena 47 Asistent 

muž 51 Webmaster muž 50 Manažer 

žena 52 Knihovnice žena 52 účetní 

žena 53 PID žena 50 Ekonom 

muž 54 (Učňovská škola) muž 54 Technik 

muž 56 Péče o postižené děti muž 59 Učitel tělesné výchovy 

žena 57 Invalidní důchod, dříve sociální žena 58 důchodkyně 
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služby 

žena 61  žena 61 Důchodce 

žena 62  žena 62  

žena 65  žena 64 hospodářka 

žena 66 Důchodkyně žena 68 V důchodu 

žena 66 Důchodkyně muž 65 Důchodce 

žena 67  žena 68 Důchodce 

muž 67 Důchodce žena 68 důchodce 

žena 69  žena 69 důchodce 

žena 70 
Důchodce, dříve lékařský 

mikrobiolog 
žena 70 Středoškolská učitelka 

žena 70 Důchodkyně žena 74 Důchodce 

muž 77  muž 75  

žena 80 Důchod žena 79  

muž 79  muž 79  

 

 

 

 

 


