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Dizertace je bezpochyby výsledkem soustředěného úsilí věnovaného pokrytí velmi rozsáhlého
tématu, jakým je rozhodování. Shrnuje výsledky hned tří výzkumných projektů, a tak rozšiřuje
spektrum psychologických poznatků, nabízí ovšem i určité přesahy do oblasti sociologie nebo teorie
řízení. Zaměřuje se na intuitivní rozhodování, vliv kontextu na rozhodnutí a jeho vztah ke
spokojenosti s rozhodnutím a well-beingu. První studie se věnuje otázce zobecnitelnosti vybraných
intuitivních heuristik na nefinanční rozhodnutí. Druhá studie rozšiřuje zaměření na vliv kontextu na
spokojenost s rozhodováním, a třetí studie pak zkoumá inter-individuální rozdíly v kontextu
spokojenosti s rozhodováním a well-beingu. Všechny tři studie tvoří konzistentní celek rámovaný
reprezentativní literaturou, jde tedy o původní vědecký text, přičemž za výhodu považuji to, že dílčí
výstupy již byly publikovány.
Pro řadu čtenářů může být práce užitečná systematickou rešerší literatury a prezentací výsledků
různých výzkumných studií. I když je místy obtížné zachovat přehlednost (týká se i závěrečného
shrnutí výsledků) a zdůvodnění výběru, jde o záslužný počin, který má značný inspirační potenciál.
Pokud jde o metodologii a výsledky výzkumných projektů, je zřejmé, že byly solidně připraveny.
Autorka si je přitom vědoma omezení plynoucích z možné specifiky vzorků a přiměřeně na to reaguje
v diskuzi. V takto složitém poli není důvodem k pochybnostem, že občas vyjde něco, co úplně
neodpovídá teoretickým předpokladům, důležitá je prokázaná schopnost autorky zakomponovat své
vlastní výsledky do širšího kontextu uvažování. Snad jenom závěry o Češích (105) se s ohledem na
možnosti výzkumu jeví jako poněkud odvážné a zůstávají pouhými hypotézami. Autorka nicméně
limity své studie – jak již bylo řečeno - reflektuje (109).
Autorka píše živým a čtivým způsobem, dobře strukturuje text. Škoda jen několika prohřešků, jako
Nobelova cena (7), ne zcela důsledné interpunkce (48, 52), jistým nešvarem je také připojování
doplňků formou „vět“ bez slovesa (např. 23). Zkouškou pozornosti čtenáře je pak příklad na s. 21
s řadou čísel.
Celkově tedy hodnotím odvedenou práci jako solidní a podnětnou, naplňující všechny základní
atributy práce vědecké. Autorka prokázala schopnost vést výzkum a přinášet původní a zajímavé
poznatky. Proto předloženou dizertační práci doporučuji k obhajobě a k jejímu přijetí.
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