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11:00 Předsedkyně komise doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. zahájila obhajobu, představila sebe a 

přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila studenta. 

11 :03 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studia L.Stehlíka a hodnocením jeho 

disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

11 :05 PhDr. Luděk Stehlík potom seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména: 

Práce se věnuje výzkumu lidské racionality a usuzování na koincidenci jevů a jejím cílem je pomocí 

různých experimentů validizovat model založený na bayesovské statistice, který je určený k popisu 

fenoménu kauzálního usuzování. V rámci dizertačního projektu byly provedeny dva experimenty. 

V prvním z nich bylo úkolem dobrovolníků posuzovat pravděpodobnost výsledku ve dvou pokusech 

(psychokineze a genetické inženýrství) při manipulaci silou důkazů a zarámováním. Výsledky 

podpořily úvodní předpoklady, tedy že lidé činí iracionální závěry, ale dokáží adekvátně posuzovat 

statistické důkazy. Zdroj iracionality je tak primárně ve špatně nastavených apriorních 

pravděpodobnostech alternativních hypotéz. Byla prokázána i korelace mezi sklonem vidět 

koincidenci a některými psychometrickými testy (např. sklon k pověrčivosti). Ve druhém 

experimentu student sledoval vliv situační perspektivy na vnímání koincidence tím, že zavedl své 

subjekty do tzv. ,,kognitivní slepé uličky", což by mělo vést k úpravě vnímání apriorní 

pravděpodobnosti alternativní hypotézy. Předpoklad, že probandi z experimentální skupiny mají 



vyšší potřebu struktury, se však nepotvrdil. Dizertant na závěr své prezentace diskutoval i možná 

omezení svého projektu. 

11:30 Oponent doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a 

se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi tyto otázky: 

Jsou ve Vašich výsledcích nějaké genderové diferenciace? Oponent na okraj vyjádřil jisté 

pochybnosti ohledně předregistrace studie. 

11:35 Oponent Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi tyto otázky: Jak 

by to vypadalo, kdybychom data sbírali na obecnějším souboru? Zároveň měl oponent poznámku, že 

použitá škála k odhadu nenáhodnosti bombardování není pro lidi přirozená. 

Oba oponenti měli různý pohled na rozsáhlý poznámkový aparát, který je součástí práce (doc. 

Buriánek ho ocenil, dr. Lukavský zmínil jeho úskalí). 

11:40 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky takto: 

Předregistrace v principu nebrání provedení explorační analýzy. 

Možný efekt pohlaví je nepatrný, nejsou tam v různých parametrech téměř žádné rozdíly. 

Poznámkový aparát byl veden snahou o zpřehlednění textu a sdílení co nejvíce informací. 

Ohledně nelinearity v hodnotící škále dizertant poznamenal, že byla provedena nelineární 

transformace, na výsledky analýz to ale nejspíš nemělo vliv, možná by prospěla redukce škály či její 

slovní ukotvení na krajních hodnotách. 

Složení vzorku ovlivnilo výsledky na škálách, obecnější vzorek by měl větší sklon k pověrčivosti a 

menší sklon k racionalitě 

11:47 Oponenti (a školitel) vyjádřili uspokojení s těmito odpověďmi. 

11:48 Předsedkyně komise zahájila diskusi. 

V následné diskusi vystoupil/a: 

doc. Bahbouh: ocenil poznámkový aparát a zmínil, že by bylo dobré předloženou práci publikovat 

jako pedagogický - učební text 

doc. Buriánek: doporučil otestovat tento experiment na vědcích 

doc. Gillernová: ocenila velkou píli a motivaci doktoranda a rovněž ve shodě se školitelem 

doporučila k publikování výsledků i zásadních metodologických otázek. 

prof. Šípek: připomněl knihu Autistické myšlení v medicíně, zdůraznil koncept disciplinovaného 

myšlení, připomněl význam afektivity a rovněž se přimluvil za publikaci textu 

12:00 Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 



Předsedkyně komise seznámila studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační 

práce byla klasifikována: prospěl. 

Zapisovatel: Mgr. Jakub Polák, Ph.D. 




