
 

Oponentský posudek na práci mgr. Niny Schautové 

 

„Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí“ 

 

Disertační práce mgr. Schautové je práce empirická, jejímž základem jsou tři experimentální 

studie. Bez příloh má 140 stran, z toho je cca 80 stran věnováno popisu současného stavu 

poznání a pouze 30 stran samotnému výzkumu. Následuje kapitola „Praktická doporučení“ 

(13 stran) a dále závěr, seznam referenci (123 referencí, převážně zahraničních) a seznam 

tabulek a grafů (13 stran). Již z uvedené struktury práce vyplývá, že nejpodstatnější části, 

samotnému výzkumu, je věnováno jen nějakých 20% z celkového rozsahu práce. 

 

Na práci nejvíce oceňuji to, že se autorka pustila cestou v psychologickém výzkumu málo 

využívanou, a to cestou experimentálního výzkumu – i když je to ze značné části dáno 

řešenou tématikou (rozhodování). Experimenty jsou pečlivě naplánovány a jistě byly náročné 

na logistiku a realizaci. Přesto zůstává otázkou, co nám vlastně nového přinesly – autorka svá 

zjištění nediskutuje a nezasazuje je do kontextu současného poznání. V diskusích tří studií 

jsou pouze 2 (!) odkazy k současné literatuře.   

 

Tím se dostávám k aspektům práce, které její výzkumné a vědecké sdělení limitují. Kromě již 

zmíněné absence diskuse k získaným výsledkům bych zmínil následující: 

1) Poněkud nešťastnou koncepci práce, tj. její uspořádání. Autorka nás na 80 stranách 

seznámí s všemožnými poznatky o rozhodování, které však již v empirické části, na úvod 

jednotlivých výzkumných studií, neopakuje. Nutní tak čtenáře listovat prací a samotného si 

tak vyhledávat relevantní zdůvodnění pro její hypotézy. Velice to znesnadňuje čtení a nabízí 

se otázka, proč autorka svou práci nekoncipovala jako volně svázanou „trilogii“ empirických 

studií, ovšem náležitě uvedených (teorie) i okomentovaných (diskuze) (tzv. skandinávský typ 

disertačních prací).  

2) Taktéž je diskutabilní, zda zvolený způsob představení problematiky po tématech (cíle 

rozhodování, racionalita vs. intuice, vnější a vnitřní vlivy atd.) je tou nejvhodnější; osobně 

bych uvítal kapitolu věnovanou nejvýznamnějším teoretickým přístupům (pod něž lze řadu 

tématických oblastí podřadit). 

3) Teoretická část práce je dále napsána téměř popularizačním stylem. Autorka vrší další a 

další zajímavé (téměř zábavné) výsledky a čtenář si postupně začíná klást otázky, co z toho je 



vlastně podstatné pro cíle práce. Disertační práce je prací vědeckou a mně osobně víc 

vyhovuje striktně vědecký styl, než popularizační. 

4) Co je ale podstatnější, autorka k citovaným nálezům nezaujímá kritický odstup. Opravdu 

nebyla nikdy nikým zpochybněna validita výsledků získaných v rámci experimentů 

provedených v padesátých či šedesátých letech? 

5) Zařazená kapitolka „Praktická doporučení“ by snad mohla být vnímána pozitivně, pokud 

by tato doporučení vyplývala z vlastního, původního výzkumu. Jde však jen o jakési 

prodloužení teoretické části práce.  

 

Z uvedených výhrad vyplývá i můj jediný námět do diskuse – zda by autorka mohla 

představit, k jakým inovativním zjištěním dospěla, a svá zjištění zasadit do kontextu 

současných poznatků o rozhodování a zaměřila se při tom na to, jak její zjištění rozvíjejí teorii 

rozhodování. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, ale k výše uvedenému se nedomnívám, že by ji bylo možné 

hodnotit jako výbornou. Na závěr mi nezbývá než si vypůjčit autorčina vlastní slova a 

konstatovat, že „méně je někdy více“ – tzn. provést jeden experiment, ale pečlivě ho zasadit 

do kontextu současného poznání (a zejména relevantních poznatků) a na úrovni, která je 

očekávaná od vědeckých prací, jeho výsledky rozebrat a okomentovat.  

 

 

 

 

V Brně 6. 11. 2015      Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 

 

 

 

 

  


