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Projevy emocí ve tváři

Základním tématem diplomové práce je prověření hypotézy, zda schopnost vnímat emoce 

souvisí se schopností emoce napodobit. Vzhledem k tomu, že samo měření těchto 

schopností není triviální úkol, vyžaduje prověření této hypotézy operacionalizaci vhodnými 

postupy, u nichž by měla být navíc zjištěna reliabilita i validita.

Před řešením tohoto obtížného úkolu podává autorka v teoretické části diplomové práce 

přehled definic, komponent a klasifikací emocí, doplněný o hlavní teorie emocí. Následně 

věnuje pozornost zejména tzv. základním emocím a jejich projevům v obličeji. Zde výrazně 

staví především na výzkumech Paula Ekmana. Po tomto obecném úvodu následuje přehled 

metod používaných k rozpoznávání i napodobování emocí (zde je diskutabilní zařazení 

kódovacího systému FACS, který je více než k napodobování emocí užíván k jejich 

rozpoznávání). Teoretická část je uzavřena statí o emoční inteligenci, kam lze obě zkoumané 

kompetence začlenit. Celá teoretická část je opřena o téměř čtvrt tisíce citací, což je 

úctyhodný rozsah. Protože podání přehledu jednotlivých teorií je samo o sobě velmi 

ambiciózním úkolem, nemůže se autorka u jednotlivých teorií ponořit do větší hloubky a 

kritické analýzy, takže je přibližuje spíše v základních obrysech.  

V úvodu empirické části jsou opakovány klíčové poznatky teoretické části, které se specificky 

týkají daného tématu. Následně jsou formulovány cíle a hypotézy výzkumu. Kromě výše 

uvedené hypotézy doplňuje autorka hypotézu o vztahu sebeodhadu schopnosti 

rozpoznávání emocí a jejího objektivnějšího změření pomocí jí zkonstruovaného testu.

Zároveň ji zajímá, zda (a nakolik) se v obou schopnostech liší ženy a muži, a zda má na obě 

schopnosti vliv vzdělání. Před testováním těchto hypotéz je ovšem nutné najít způsob 

měření obou schopností. Napodobování emocí umožňuje zjistit software Face Reader 

společnosti Noldus, který na základě změn stínů rozpoznává emoce v tváři, a tím pádem 

umožňuje zjistit, zda a s jakou intenzitou se probandovi podařilo napodobit konkrétní 

základní emoci. Jak v příloze ilustruje autorka šestnáctistránkovým datovým výstupem jedné 



osoby, byla klíčovou otázkou u této metody hlavně redukce velkého množství dat a jejich 

převedení do jednoduchého indikátoru, který by měřil souhrnnou schopnost napodobit 

emoce, následně dekomponovanou na nápodobu jednotlivých emocí zvlášť. Zacházení 

s velkým množstvím dat vyžadovalo inovativní přístup, neboť bylo v porovnání s daty u 

běžných  kvantitativních analýz řádově rozsáhlejší.  

Pokud jde o rozpoznávání výrazu v tváři, rozhodla se nakonec autorka vzhledem k

zmiňovaným komplikacím při užívání již existujících nástrojů (testů GERT, MERT, ERT) 

zkonstruovat nový test. Autorka vytvářela vhodný nástroj ve dvou krocích poté, co zjistila, že 

první verze nástroje je příliš jednoduchá a navíc vykazuje nízkou reliabilitu. Druhá verze 

nástroje vycházela z více než trojnásobného počtu položek, které obsahovaly i méně 

vyjádřené, subtilnější emoce. Tímto testem otestovala 725 respondentů. V tomto případě již 

dosáhla uspokojivější reliability - 0,64 (Cronbachovo alfa), respektive 0,77 (split-half při 

rozdělení na sudé a liché položky). Jak se ukázalo, jsou ženy statisticky významně schopnější 

rozpoznávat emoce než muži (zatímco v napodobování mezi ženami a muži nalezen 

významný rozdíl nebyl). Samotné vytvoření nástroje by bylo bývalo stačilo na splnění 

podmínek diplomové práce. V této práci se však jednalo pouze o přípravnou etapu testování 

výše uvedených hypotéz. 

Výzkum testující klíčovou hypotézu byl proveden na vzorku 40 probandů a prokázal 

statisticky signifikantní korelaci obou kompetencí (r = 0,35).   Napodobování emocí zároveň 

významně korelovalo se sebeodhadem této schopnosti na rozdíl od rozpoznávání emocí, kde 

taková vazba zachycena nebyla. Statistické testování je korektně provedené (pouze bych 

příště doporučil české překlady výstupních tabulek). Práce je náležitě ukončena diskusí a 

závěry. 

Vzhledem k zajímavosti nálezů bych považoval za více než vhodné, kdyby autorka ve 

výzkumném tématu dále pokračovala. Není pochyb o tom, že tato práce splňuje požadavky 

kladené na úspěšné diplomové práce. Doporučuji ji hodnotit známkou „výborně“.
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