
ABSTRAKT  

 Tato disertační práce se zaměřuje na psychologickou problematiku neprofesionálního 

sborového zpěvu, zejména na vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní 

pohodou. V teoretické části práce je vymezen sborový zpěv a osobní pohoda. Jsou zde také 

představeny vybrané koncepty a souvislosti osobní pohody. Teoretická část disertační práce se 

soustředí především na vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. Jsou 

zde proto uvedeny výzkumy zabývající se přínosy sborového zpěvu, motivací pro sborové 

zpívání a negativy sborového zpěvu. Teoretická část práce také pojednává o dalších aspektech 

sborového zpěvu (charakteristikách sborového zpěváka), sociálních faktorech sborového zpěvu 

a o měření přínosů sborového zpěvu.  

Empirická část disertační práce se skládá ze dvou částí. V I. části výzkumu (kvantitativní 

povahy) byla testována prokazatelnost vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a 

osobní pohodou. Sboroví zpěváci (n = 148) proto byli srovnáváni s kontrolní skupinou nepěvců 

(n = 148) v míře osobní pohody a prožité zátěže. U sborových zpěváků (n = 72) bylo 

zopakováno měření po roce. V II. části výzkumu (kvalitativní povahy) byly u sborových 

zpěváků (n = 148) zkoumány podrobnější souvislosti neprofesionálního sborového zpěvu a 

osobní pohody (vnímané přínosy sborového zpěvu, motivace pro sborové zpívání, vnímaná 

negativa sborového zpěvu) a také prototyp neprofesionálního sborového zpěváka. V I. části 

výzkumu byla k měření osobní pohody použita Škála spokojenosti se životem (SWLS) a Škály 

psychologického well-beingu (SPWB). Prožitá zátěž byla měřena Škálou sociální readaptace 

(SRRS). V II. části výzkumu sboroví zpěváci odpovídali na 13 otázek týkajících se sborového 

zpívání. Získané výsledky I. části výzkumu ukázaly, že se sboroví zpěváci a nepěvci neliší 

v míře osobní pohody a prožité zátěže. Sboroví zpěváci a nepěvci se lišili pouze v míře 

autonomie (jedna z dimenzí psychologické osobní pohody). Zpěváci dosahovali signifikantně 

nižší míry autonomie než nepěvci. Ve II. části výzkumu bylo zjištěno, že sboroví zpěváci 

nejčastěji uváděli sociální přínosy sborového zpěvu. Pozitivní vztah k hudbě byl nejčastěji 

uváděným motivem pro sborové zpívání. Časová náročnost byla nejčastěji zmiňovaným 

negativem sborového zpěvu. Prototyp sborového zpěváka byl sestaven na základě nejčastěji 

uváděných kategorií odpovědí na 13 otázek týkajících se sborového zpívání. 
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