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Specifické připomínky: 

 Autorka vymezuje předmět svého výzkumu poněkud šířeji, než ji k tomu opravňuje navržený 
výzkumný design (konkrétně autorka hovoří o výzkumu vlivu prožívání emoce hněvu na 
vnímanou míru odpovědnost pachatele a na výši navrhovaného trestu, přestože zvolený 
výzkumný design umožňuje činit závěry pouze o vlivu prožívání emoce hněvu na výši 
navrhovaného trestu).  

 V rámci popisu analýzy dat je nepřesně popsán testovaný efekt interakce mezi dvěma 
sledovanými nezávislými proměnnými.     

 Přestože je práce napsaná čtivě, v práci se vyskytuje poměrné velké množství stylistických 
chyb a neobratností.  

 Plynulost čtení narušuje velké množství nesklonných anglických termínů v hlavním textu 
práce – autorce lze doporučit, aby více používala české překlady odborných termínů, a to i 
v situaci, kdy tyto překlady ještě nejsou zcela zavedené a zaužívané.  

 Autorka ne zcela konzistentně cituje práce s větším počtem autorů. 

 
 

 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    

 



 
Otázky, podněty k obhajobě:  

 Jak by autorka upravila svůj výzkumný design, aby mohla zkoumat rovněž vliv prožívání 
emoce hněvu přímo na vnímání míry odpovědnosti pachatele?    

 V případě, že by samotné scénáře v účastnících výzkumu vyvolávaly nějaké negativní emoce, 
jak moc by tato skutečnost ovlivňovala vnitřní validitu realizovaného experimentu ve vztahu 
ke stanoveným výzkumným cílům?    

 Existují nějaké funkčně zobrazovací studie ověřující existenci zkreslení ve prospěch 
deontologických morálních úsudků u pacientů s poškozenou dlPFC, a v případě, že ano, jaké 
prozatímní závěry z nich vyplývají? 

 
Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě. 
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