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Předkládaná diplomová práce se zabývá emocemi, jejich prožíváním a habituací emocí. Práce
si klade za cíl nastínit téma emočního prožívání a emoční habituace, vzhledem k dostupným
teoretickým poznatkům a dále v rámci experimentu testovat, jestli dochází při opakované afektivní
stimulaci k habituaci a jak je prožitek emocí a habituace ovlivněn konkrétními afektivními stavy.
Teoretická část práce obsahuje velice stručný nástin historie věnované emocí, autorka zmiňuje
např. Descarta jako interakcionistu (nikoliv dualistu), Darwina, Wundta ad. Další kapitoly jsou věnovány
vymezení pojmů a evoluční funkci emocí, teoriím emocí a zmíněn je i koncept regulace emocí, v nichž
je patrná inspirace monografiemi a články od školitelky. Některé formulace jsou nepřesné, např. že
teorie James – Langova byla vyvrácena, naopak, že teorie univerzity platí, či, v souvislosti s fyziologií,
postrádám zmínku o Schachter –Singerově přístupu. Od třetí kapitoly se autorka zabývá biologickou
stránkou emočního procesu: popisuje neurofyziologické struktury spojené se vznikem emočního
prožitku a somatické procesy působící v projevu emocí, věnuje se tématu emoční habituace. V poslední
části teoretického přehledu jsou nastíněny metody pro vyvolávání emočního prožitku a projevy emocí,
které lze zkoumat. Zvláště je věnován prostor elektrodermální aktivitě, teplotě kůže, intenzitě prožitku
a tělesnému arousalu, které jsou stěžejní pro experimentální část práce. Celkově je teoretická část
práce zajímavá, čtivá, přináší, např. vzhledem k habituaci, řadu zajímavých skutečností a empirických
šetření.
Empirickou práci autorka řešila několik let, participovala na experimentu, který vedla
školitelka, rok sbírala data v rámci fyziologického experimentálního měření grantového projektu. Pro
svoji část práce si autorka zvolila analýzu habituace ANS. Na základě výsledků předchozích výzkumů
autorka očekávala postupný pokles kožní vodivosti, mírný nárůst tělesné teploty a pokles subjektivní
intenzity prožitku při opakovaném promítání stimulů. Hypotézy jsou dobře argumentovány, výsledky
přiléhavě intepretovány. Diskuse je pěkná, jen připomínám, že do diskuse nepatří grafy a další výsledky
nezmíněné ve výsledkové části.

Celkově je práce kvalitní, dobře zpracovaná, autorka se dlouhodobě sama a aktivně na šetření podílela
a sbírala si data. Domnívám se, že práce splňuje požadavky na diplomovou práci a ráda ji doporučuji
k obhajobě před komisí. Sama ji hodnotím jako výbornou, velmi dobrou.
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