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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Práca spĺňa požiadavky svojho zadania. Testuje hypotézu o vplyve primingu na
formovanie postojov na prípade sredoškolských študentov.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autorka vhodne pracovala s existujúcou odbornou literatúrou. Pracovala
s množstvom domácich aj zahraničných zdrojov.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Bakalárska práca predstavuje zaujímavú a aktuálnu problematiku, dotýka sa
vplyvu psychologickej metódy primingu na stereotypy a postoje. V teoretickej časti
autorka definuje jednotlivé koncpety, ktoré su avšak predstavené
encyklopedickým spôsobom bez jasnej logickej náväznosti - nie je mi úplne jasné
rozdelenie na kapitoly 3 až 6. Taktiež podkapitola venujúca sa primingu je až
v empirickej kapitole 7. Autorka taktiež spomína veľké množstvo konceptov,
s ktorým v práci ďalej nepracuje (napr. migrácia, asimilácia, atď). V teoretickej
kapitole by som skôr privíta obsiahlejšiu diskusiu o vplyve médií na jednotlivca,
rozličných psychologických metodách, ktoré su využívané a diskusiu nejakých
existujúcich výskumov zo zahraničia.
Empirikú kapitolu považujem za silnejšiu časť práce a oceňujem využitie
experimentálneho dizajnu. Autorka zozbierala dotatočné množstvo jednotivých
dát, ktoré následne štatisticky testovala. Myslím si, že úplne nevyužila potenciál
týchto dát, keďže výsledky prezentovala len na základe t-testu priemerných
odpovedí. Zaujímave by bolo testovať aj odpovedi na jednotlivé otázky v rámci
dotazníku a identifikovať oblastí, v ktorých mohli byť štatistické rozdiely
signifikantné.

4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Predložená práca spĺňa rozsahové, gramatické a štylistické kritériá bakalárskej
práce.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
1. Akým spôsobom je metóda primingu využívaná médiami?
2. Prečo si myslíte, že väčšia vzorka by mohla priniesť iné výsledky (ako tvrdíte na
str. 35)?
3. Existujú nejaké výskumy, ktoré sa dotýkajú existencie stereotypov, prípadne
extrémnych postojov k menšinám medzi stredoškoslkými študentmi? Ak áno, je tento
problém významný?
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