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 Předložená diplomová práce zpracovává kvalitativní data laického hodnocení osobnosti 

na základě morfologie tváře, která byla nasbírána v rámci předchozího výzkumu 

provedeném na Fakultě humanitních studií. Výzkum byl zaměřen na problematiku 

adekvátnosti přisuzování osobnostních charakteristik na základě hodnocení morfologie 

tváře. Adekvátnost hodnocení osobnosti v něm byla posuzována jako míra shody mezi 

výsledkem osobnostního testu pro danou charakteristiku a průměrným hodnocením 

dané vlastnosti získaným prostřednictvím hodnotitelů.  V těchto studiích byly na měření 

osobnosti hodnoceného jedince použity dva typy osobnostních dotazníků: 16 faktorový 

Cattellův osobnostní dotazník a NEO-PI-R (Big five). Z našich výsledků vyplynulo, že 

některé vlastnosti jako např. Vřelost a Přívětivost byly hodnoceny do jisté míry  

adekvátně, většina ostatních vlastností však nikoliv. Jaké faktory ovlivňují tyto rozdíly 

v hodnocení adekvátnosti jednotlivých vlastností? Významnou roli, by mohl mít výběr 

osobnostního dotazníku, pomocí kterého měříme osobnost hodnoceného jedince.  

Všechny modely osobnosti použitých standardizovaných dotazníků jsou výsledkem 

faktorové analýzy adjektiv charakterizujících osobnost, která byla získána ze slovníků. 

Takto získané širší osobnostní faktory však nemusí být shodné s charakteristikami, které 

jsou spontánně hodnoceny na základě morfologie tváře. Proto je otázkou, jaký 

osobnostní dotazník má takové osobnostní faktory, které nejvíce odpovídají 

charakteristikám přisuzovaných v rámci spontánního hodnocení osobnosti na základě 

tváře a jaký dotazník by byl tudíž nejvhodnější pro výzkum adekvátnosti hodnocení 

osobnosti na základě morfologie tváře?  Na tuto otázku se snaží odpovědět předložená 

diplomová práce, která je porovnáním laického popisu osobnosti na základě morfologie 

tváře a osobnostních faktorů se kterými pracují tři standardizované osobnostní 

dotazníky, které byly v minulosti použity ve výzkumu adekvátnosti: Eysenckův PEN, 16 

faktorový Cattellův dotazník a  NEO-PI-R (Big five). Předložená práce používá 

kvalitativní přístup, v jehož rámci analyzuje adjektiva laického hodnocení tváře získaná 

v případě dvou experimentálních designů. 1. sebehodnocení (jaké vlastnosti „vyzařuje“ 

Vaše tvář?) a 2. hodnocení z fotografií (jaké vlastnosti „vyzařuje“ tvář hodnocené 



osoby?). Kvalitativní analýza byla provedena ve dvou krocích: 1. Odstranění duplikátů, 

2. Sjednocení popisů vyskytujících se v několika tvarech. Výsledkem tohoto zpracování 

byly dva seznamy. Seznam sebeposouzení obsahoval 250 osobnostních rysů a seznam 

od hodnotitelů fotografií obsahoval 748 rysů. V práci je také zpracována frekvence 

nejčastěji použitých výrazů v případě obou experimentálních podmínek, což se však 

bohužel neobjevilo v závěrečné diskuzi nalezených výsledků. Pak následovalo 

porovnání adjektiv se třemi zkoumanými osobnostními modely a určení procentuálního 

zastoupení laických adjektiv spadajících do jednotlivých osobnostních faktorů a dále 

identifikace rysů, které nebylo možné zařadit k žádnému osobnostnímu faktoru daného 

dotazníku. Z výsledků práce vyplývá, že testované dotazníkové modely obsahují 86-90 

% rysů, které využili respondenti k sebeposouzení osobnosti podle tváře a 76-83 % rysů 

použitých v rámci hodnocení osobnosti z fotografie tváře s tím, NEO-PI-R model 

obsahoval největší počet charakteristik z laického popisu tváře. Z těchto důvodů se zdá 

být použití osobnostního dotazníku NEO-PI-R pro výzkum adekvátnosti přisuzování 

osobnostních charakteristik nejvhodnější. Takovýto závěr však v práci bohužel explicitně 

nezaznívá. 

Závěr:  Z pohledu vedoucího práce prohlašuji, že byla autorem práce vypracována 

zcela samostatně. Práci považuji za velmi zdařilou a kvalitní a jednoznačně 

doporučitelnou k obhajobě. Vzhledem k převažujícím positivům ji navrhuji ohodnotit 

stupněm velmi dobře až výborně v závislosti na obhajobě.  
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