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Autorka se věnuje souvislostem spokojenosti a hodnot u mladých dospělých, jde o
relativně tradiční témata.
Adekvátně a přehledně se věnuje klíčovým tématům práce. Seznamuje
s koncepcemi hodnot a jejich vymezením, včetně současných přístupů. Koncepce jsou
prezentovány přehledně a výstižně. Zahrnuje i tuzemské výzkumy a teoretická pojetí
hodnot.
Dále se věnuje problematice životní spokojenosti a osobní pohody, jejich modelům
a koncepcím. Specificky pak prezentuje výzkumná zjištění zaměřená na souvislost hodnot
se spokojeností.
Třetím významným tematickým celkem je pak období mladé dospělosti, kde se
autorka opět zaměřuje na relevantní proměnné, související se zvolenou problematikou.
Lze ocenit, že autorka pracuje citlivě s pojmy, prezentuje je dobře v jejich
souvislostech. Teoretická část je logicky uspořádaná, tematicky sevřená a je tak dobrou
přípravou a podkladem pro vlastní empirické šetření.
V rámci vlastního empirického šetření autorka srozumitelně definuje cíle svého
výzkumu. Ten realizovala na úctyhodném vzorku 726 respondentů s využitím dotazníku
hodnot a spokojenosti. Výsledky jsou důkladně a přehledně prezentovány. Autorka je
navíc ještě rozpracovává kvalitativně, v rámci návazného šetření, aby lépe porozuměla
výstupům kvantitativního šetření, které tak kriticky hodnotí. Toto doplňující šetření lze
jistě ocenit, poskytuje vhled např. do specifik individuálního pojímání jednotlivých hodnot
respondenty. Diskuse ke zjištěním je dobře strukturovaná, rozsáhlá a kvalitně
propracovaná, s využitím zahraničních i tuzemských výzkumných podkladů.
Práce vychází ze značného množství relevantní odborné tuzemské i zahraniční
literatury. Po formální stránce nemám žádné podněty, snad jen úplně nerozumím
nevyužití kurzívy v seznamu literatury.
Práce je čtivá, pěkně strukturovaná, vlastní empirické šetření je kvalitně a pečlivě
realizováno.
Závěr: Autorka Bc. Adéla Boubelová ve své diplomové práci prokázala schopnost
samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na
diplomové práce v daném oboru. Doporučuji ji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení: výborně.
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