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Posuzovaná dizertace otevírá aktuální, nové a u nás málo zpracované téma, které propojuje otázky 

psychologické teorie s metodologií, a to na poměrně vysoké úrovni obecnosti. Jde tu totiž o aplikaci 

bayesovského uvažování, které dosti podstatně mění paradigma analytického přístupu – například 

právě ve vztahu k rutinně aplikované praxi testování nulových hypotéz. V tomto směru práce nabízí 

řadu cenných podnětů, aniž by přitom zabředla do výkladu řady statistických detailů: naopak její sílu 

lze vidět v tom, že dokáže své téma předvést přehledně a srozumitelně, jakkoli jde o otázky náročné a 

mnohdy diskusní. S tímto aspektem se práce vyrovnává rovněž zdařile, využívá ohromné množství 

literatury, přitom postupuje kriticky a obezřetně. 

Práce ovšem není zaměřena primárně metodologicky, řeší své vlastní meritorní téma, problematiku 

racionality lidského usuzování a mechanismů, které ji z různých důvodů mohou oslabovat či 

nahrazovat (viz klíčové téma vnímání koincidence událostí). V tomto rozměru jde o práci neobyčejně 

cennou a podnětnou. Čtenáři dává možnost vydat se dvojím směrem: v prvním jde samozřejmě o 

odvedené dvě výzkumné studie, které přinášejí důležité poznatky empirické povahy a které – též díky 

čistotě odvedené práce – jistě obohatí probíhající odborné diskuze. Přesto si lze cenit i druhé linie, 

která umožňuje sledovat řadu příkladů problematického usuzování lidí v každodenním životě a 

osvětlovat řadu souvislostí, které sice tušíme, ale většinou nedokážeme dostatečně hluboce 

reflektovat. Namátkou uvedu třeba pasáže o vztahu vědy a víry. Monografie, o níž nepochybuji, že 

bude publikována, tak může najít širší okruh čtenářů, a právě díky propojení teoretických a 

metodologických otázek může přispět ke kultivaci odborného diskursu nejen v psychologii, ale též v 

dalších společenských vědách. 

Autorovou výhodou na tomto poli je skutečnost, že dokáže psát srozumitelně, že výklad postupně 

rozvíjí a přitom nabízí navigaci pro ty, kteří se v textu třeba na čas ztrácejí. Jednotlivé kapitoly uvádí 

vhodnými citáty, které neplní pouze ornamentální funkci. Jedním z důležitých kritérií je pro mne 

kvalita odkazů a poznámek, které text vhodně doplňují a rozvíjejí, přitom ukazují, že si je autor 

vědom dalších souvislostí, a které – stručně řečeno – stojí za přečtení, neboť se koncentrovaně 

vyjadřují k řadě závažných okolností. 

Obě výzkumné studie byly pečlivě připraveny a korektně odvedeny, dosažené výsledky autor 

komentuje s odstupem. Je sympatické, že se drží principu předregistrace (a otevřené vědy obecně), 

nicméně v tomto ohledu chci připomenout, že přece jen bude rozdíl mezi plánováním 

experimentálních studií a jinými formami práce s daty, v nichž bude podíl explorace a čisté heuristiky 

vyšší (a není důvodu ho omezovat). Nicméně sám autor prokazuje, že mu přechod k exploraci nedělá 

potíže, nelze mu tedy nic vyčítat. 



Stranou pozornosti by neměla zůstat okolnost, že autor v rámci přípravy experimentu odvedl kus 

práce i na ověření výzkumných nástrojů, protože i to lze považovat za cenný a původní výsledek 

práce. 

Pokud bychom chtěli rozvíjet diskuzi o výsledcích práce, kladl bych otázky s prominutím typicky 

sociologické: s ohledem na omezenost a typické charakteristiky vzorku, lze očekávat, že k podobným 

výsledkům bychom dospěli v případě, že budeme zkoumat běžnou, tzn. méně „inteligentní“ a na 

analytické myšlení orientovanou populaci? Bylo by možné uplatnit tytéž experimentální podněty? Má 

smysl uvažovat i o výraznějším efektu genderu (vzhledem k jisté disproporci ve složení vzorku)? 

Je ovšem zřejmé, že tyto otázky předjímají další postup bádání v této nesmírně náročné oblasti a 

nijak neproblematizují aktuálně dosažený výsledek. Práci hodnotím jako velice zajímavou, zdařilou a 

prokazující schopnost samostatné a tvůrčí vědecké práce na straně autora. Proto jednoznačně 

doporučuji její přijetí jako práce dizertační a jako kvalitního podkladu pro udělení hodnosti Ph.D.. 
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