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Autor se ve své práci zabývá laickým hodnocením osobnosti podle tváře ve srovnání s 

dotazníkovými modely: 16 PF, EPQ-R a NEO-PI-R. Teoretickou část zahajuje stručným 

přehledem výzkumů v oblasti hodnocení osobnosti jedince na základě tváře, která slouží 

především k potvrzení relevance takového konání – atribuce vlastností a rysů na základě 

fotografie (výzkumům věnuje 2 strany). Další část teorie je výhradně zaměřena na popisy 

jednotlivých dotazníků. Autor se věnuje poměrně podrobně rysům v dotaznících, jejich 

historii a kritice. 

V empirické části autor použil kvalitativní analýzu sekundární dat získaných v rámci 

komplexního projektu fakulty (možná lépe by bylo metodu nazvat obsahovou analýzou). 

Strategie hodnocení dat je dobře srozumitelná, přesto se domnívám, že popis metodologie by 

měl být preciznější a lépe odpovídat na otázku, jak byla data získána? Popisovali participanti 

spontánně vlastnosti a rysy – písemně, ústně? Komu byla sdělována? S jakou časovou dotací? 

Byla pak data přepisována doslovně? Autor zde předpokládá znalosti čtenáře, které např. 

oponent této práce nemá.  Autor píše, že nejprve proběhlo vypsání všech popisů vlastností ze 

získaných dat, ale neuvádí na základě jakého kritéria. Co bylo a co nebylo autorem 

považováno za vlastnosti? Jak velký „odpad“ zůstal neanalyzován? Jak velké procento tvořil 

popis vlastností v datech? Kolik vlastností průměrně (min, max) participant generoval? Apod.  

Bc. Souhrada si klade tři výzkumné otázky: a) Zda při spontánním hodnocení, nejsou-

li omezeni osobnostními charakteristikami dotazníků, hodnotí lidé z morfologie tváře s 

neutrálním výrazem odlišné osobnostní vlastnosti, než ty, které jsou součástí dotazníku NEO-

PI-R, EPQ-R nebo Cattellova 16 PF? b) Jsou některé z osobnostních charakteristik NEO-PI-

R, EPQ-R nebo Cattellova 16 PF dotazníku, které lidé v rámci spontánního popisu vlastností z 

tváře vůbec nehodnotí? c) Který ze tří porovnávaných dotazníků (NEO-PI-R, EPQ-R, 16 PF) 

pokrývá největší množství osobnostních charakteristik z laického posouzení tváře? Umím si 

představit lépe formulované výzkumné otázky pro kvalitativní analýzu. 

Autor popisuje detailně výsledky svého šetření, řazení slov do kategorií a klasifikace – 

práce představuje relevantní způsob nakládání s kvalitativními daty a jejich třídění. Třídění je 

přiléhavé, umístění slov do kategorií považuji za povedené a precizní. Je možná škoda, že 

autor nepoužil nějakého softwaru (např. Nvivo) na analýzu kvalitativních dat, který by mu 

s klasifikací pomohl včetně kvantitativních ukazatelů (četností, korelací, shluková analýza 

apod.). Výsledkovou část považuji za nejpovedenější část práce a autor v ní prokázal cit pro 

práci s kvalitativními daty a značné analytické schopnosti. 

V diskusi autor nereflektuje celou práci, ale pouze empirickou část. Zajímavé je 

zjištění, že osobnostní dotazníky nereflektují fyzické rysy, což je na druhou stranu 

srozumitelné – konstrukty osobnosti a osobnostních charakteristik s fyzickým zjevem příliš 

nepočítají (osobnost vs. osoba) a je otázkou, proč byly zahrnuty do šetření. Problematika 

spirituality, humoru a intelektu se jeví jako vážnější nedostatek osobnostních dotazníků, ale 

opět je to otázka konstruktu: hodnotový systém či inteligence nebývá do osobnostních 

konstruktů zařazován.  



Studie Bc. Souhrady ukazuje, že konstrukt Big five (NEO-PI-R model) obsahuje 

největší počet charakteristik získaných z kvalitativních výzkumů. Výsledky jsou poměrně 

srozumitelné vzhledem k tomu, jak byly dotazníky vlastně konstruovány (právě na základě 

popisů různých skupin lidí různého podnětového materiálu) – výzkum Souhrady je vlastně 

dokončením kruhu – škoda, že neusuzoval na laický konstrukt osobnosti a dále svá zjištění 

nerozvinul, práce je útlá a má spoustu prostoru. Autor na začátku své práce neidentifikoval 

problém a ani na konci se vlastně nedozvídáme, na jaký problém nabízí jeho práce řešení, ale 

s ohledem na cíle, všechny výzkumné otázky byly zodpovězeny srozumitelně. Na druhou 

stranu chybí extrapolace zjištěných výsledků a jakýsi aplikační potenciál: data jsou vytěžená, 

ale chybí přenos dat atd.  Rovněž mi zcela chybí diskuse limitů šetření. Je přeci poměrně 

zajímavé, že se faktor/ kategorie spirituality objevila v extrémně ateistické zemi, že pozitivní 

osobnostní ukazatele (alespoň podle mého odhadu) dominovaly nad negativními, že 

otevřenost poněkud zapadla v jiných charakteristikách, ačkoliv podle Back et al. (2009) 

patřila (spolu s extroverzí) k nejlépe odhadovaným/ měřitelným atd. Zajímavé by byly 

korelační řetězce jednotlivých vlastností/rysů. V diskusi mi chybí větší propojení šetření 

s dosavadní světovou evidencí. Za chybu považuji, že autor v diskusi uvádí další výsledky 

šetření (např. tab.  21 a 22) a nevrací se příliš k teoretické části (kritika dotazníků např.).  

Práce má řadu zvláště technických nedostatků. Kromě toho, že se v práci objevuje dost 

chyb a překlepů, nejsem spokojena s prací s primárními zdroji, kdy autor, ačkoliv řada 

primárních zdrojů je běžně dostupných a lze z nich čerpat z první ruky, dává přednost 

sekundárním zdrojům. Ačkoliv čerpá i ze zahraničních zdrojů, obzvláště popis dotazníků je 

převzat převážně od dalších (nikoliv zdrojových) autorů. Autor místy na sekundární zdroje 

špatně odkazuje (např. str. 4 - 5), řada odkazů je zmateně odkazovaná např. Definice významu 

"osobnostně relevantní" byla přebrána od Allporta a Odberta (1936) a zněla takto: jedná se o 

slova, která se používají k tomu, aby se "chování a prožívání jednoho člověka odlišilo od 

chování a prožívání jiného člověka, tj. která označují určitě typické způsoby chování, 

prožívání nebo reagování individua" (Hřebíčková, 2011, s. 35), kdy není srozumitelné, proč 

autor nečerpal z primárního zdroje, který má v literatuřea cituje dr. Hřebíčkovou atd. nebo 

proč přebírá poměrně velké části textů z již interpretujících autorů. Literární odkazy jsou 

nejednotné, místy iniciály, jinde křestní jména. Chybí odkaz na práce dr. Pivoňkové, dr. 

Lindové, ze které bychom se mohli dozvědět více k metodologii atd.  

Celkově bych v teoretické části uvítala především větší defilé výzkumů sociální 

percepce – osobnost – tvář (na úkor přepisů manuálů k dotazníkům a dotazníkových 

parametrů) – těm byly věnovány pouze dvě stránky a několik útržků ve značně 

intuitivní diskusi, což nepovažuji za dostačující teoretickou základnu ani vyústění. Vlastní 

výzkumnou část považuji za velmi povedenou, výsledky za zajímavé. Co mi chybí je větší 

ukotvení práce v kontextu jiných výzkumů a větší akcentace významných zjištění a jejich 

limitů. 

Práci doporučuji k obhajobě, domnívám se, že dobře splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Vzhledem k technickým chybám, práci se zdroji a chybějícímu zasazení 

práce (výsledků) do kontextu a evidence relevantních výzkumů, hodnotím práci v rozmezí 2 – 

3 podle rozhodnutí odborné komise během obhajoby.  
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