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Posudek na diplomovou práci 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

„Projevy emocí ve tváři,“ 

 

kterou předkládá 

Bc. Markéta Zajícová 

 

Téma výrazů emocí v obličeji člověka je cílem systematického odborného zájmu již více než 

sto let a nové otázky se stále objevují, jak ukazuje i práce autorky.  

Práce je zahájena kapitolami Emoce a Základní emoce, které jsou zpracovány 

stručně, jen však některé jejich pasáže souvisejí přímo s projevy emocí ve tváři. Lze je 

vnímat jako úvodní, nicméně neumožňují v tomto rozsahu ani hlubší vhled, ani opravdový 

vstup do zvolené problematiky. Kapitola Základní emoce (3) má navíc jen 3 stránky, kapitola 

Neverbální komunikace (4) jen dvě, domnívám se, že celý úvod do teoretické části by stálo 

za to strukturovat odlišně. Pátá kapitola přehledně uvádí souhrn projevů šesti základních 

emocí, následující je pak věnována rozpoznání emocí, včetně jednotlivých metod, nástrojů, 

které tento fenomén měří. Sedmá kapitola se zaměřuje na napodobení výrazu emocí ve tváři 

a metodám, které měří výraz emoce ve tváři. Na závěr teoretické části ještě autorka dává 

uvedené informace do rámce konceptu emoční inteligence. Těžiště vnímám zejména 

v kapitolách č. 6 a 7, zajímavý je přehled jednotlivých metod. Teoretická část je přehledná, 

sevřená a čtivá. 

Autorka seznamuje čtenáře s výzkumnými cíli a hypotézami, hlavním cílem je hledání 

souvislosti mezi schopností emočního rozpoznání a napodobení, s ní jsou spojeny i další, 

dílčí cíle a hypotézy. Až za charakteristikou samotného postupu je vložena informace o 

pilotní studii, jež byla součástí rozsáhlého úkolu, který si autorka vytyčila – vytvoření 

vlastního kvalitního podnětového materiálu pro studii. Domnívám se, že vzhledem k rozsahu, 

preciznosti a metodologické náročnosti tohoto podúkolu jej bylo možné vytknout jako první a 

druhou fázi celého výzkumného úkolu a postupu. Významem je dle mého názoru srovnatelná 

s hlavním výzkumným úkolem. Autorka prezentuje přehledně výsledky (některým tabulkám 

chybí byť i anglický název). V rámci rozsáhlé diskuse se vyjadřuje k zajímavým zjištěním i 

k celému výzkumnému projektu a jeho možným omezením. Empirická část práce obsahuje 

několik náročných výzkumných úkolů, které dle mého názoru jednoznačně potvrzují 

autorčiny kvality a předpoklady ke zpracování tématu.  

Práce vychází ze značného množství relevantní odborné převážně zahraniční 

literatury. 
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Závěr: Bc. Markéta Zajícová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK 

FF v Praze a navrhuji hodnocení: výborně. 

 

 

Praha 18.1.2016                                                                   PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 


