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Otázky, podněty k obhajobě:  
„Oba systémy jsou výsledkem evoluce, ale pouze systém 2 nám dává možnost  
následovat cíle,  které jsou oddělené od evolučně daných cílů. Díky tomu nemůžeme  
racionalitu redukovat pouze na enviromentální [sic] racionalitu“ (str. 16) – Rozveďte 
argumentaci, na jejímž základě dospíváte k výše uvedenému závěru. 
 
Jaký je vztah mezi instrumentální a epistemickou racionalitou?  
 
Jaké důkazy o praktické užitečnosti měření „racionality“ máme k dispozici? 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  x   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   x   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  x   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje    x  

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   x   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje   x   

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    

 



Specifické připomínky: 
Předností práce je rozsáhlé využití kvalitní zahraniční literatury. Slabinami jsou především 
problematické vymezení pojmu „racionalita“ a posun k nevelmi souvislému popisu různých 
heuristik a zkreslení identifikovaných při uvažování a rozhodování v druhé polovině 
teoretické části. Ačkoliv je zřejmé, že jde o důsledek zaměření se na přístup Stanoviche a 
Westa, v práci mohl být spíše rozsáhleji představen jejich inovativní model interakce dvou 
odlišných způsobů zpracování (pomocí systému 1 a 2). Naopak větší kritice mohlo být 
podrobeno jejich soustředění se na chyby ve specifických kognitivních úkolech. Tyto výhrady 
se promítly do nižšího hodnocení jazykové a stylistické úrovně. Nižší hodnocení formálních 
úprav je dáno přítomností řady zbytečných překlepů a používání schémat s nepřeloženými 
anglickými termíny.   
 
Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě. Obtížné téma práce je zpracováno 
uspokojivě, zároveň by ale bylo potřeba některé klíčové aspekty více promyslet. Což věřím, 
že autorka ve své další akademické práci učiní.   
 
Návrh klasifikace: velmi dobře 
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