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Abstrakt: 

 V této diplomové práci jsme se zabývali dvěma významnými teoretickými pojetími 

osobní pohody – hédonickým (E. Dienera) a eudaimonickým (C. Ryff). Dosavadní práce 

prokázaly konceptuální svébytnost obou konstruktů, zároveň však upozornily na jejich 

vzájemnou spojitost. Cílem práce bylo provést diskriminační analýzu obou konstruktů 

osobní pohody na základě analýzy jejich vztahu k vybraným psychologickým proměnným: 

sebehodnocení, osobnostním rysům, copingovým strategiím a základním lidským 

hodnotám.  

 Výzkumný vzorek tvořilo 2368 vysokoškolských studentů Masarykovy univerzity 

v Brně. Pomocí Pearsonových korelací jsme popsali vztahy hédonické (SWB)  

a eudaimonické (PWB) osobní pohody ke zmiňovaným psychologickým proměnným. 

V mnoha případech korelace naznačovaly podobné vztahy SWB a PWB s danou 

proměnnou. Tyto souvislosti jsme dále podrobili testu odlišnosti závislých korelačních 

koeficientů, čímž jsme byli schopni nalézt statisticky významné odlišnosti ve vztazích obou 

konceptů osobní pohody a sebehodnocení, osobnostních rysů extraverze  

a svědomitosti, copingových strategií aktivní coping, behaviorální stažení, plánování, 

popření, pozitivní přerámování, přijetí a sebeobviňování. Navíc jsme zjistili statisticky 

signifikantní korelace PWB s hodnotami samostatnosti, stimulace, konformity, tradice, 

dimenzí otevřenosti ke změně a dimenzí konzervace, které jsme v případě SWB 

nepozorovali.  

 Naše výsledky jsme zasadili do kontextu současného poznání v této oblasti. Limity  

a přednosti studie byly diskutovány, včetně podnětů pro budoucí výzkum konceptů osobní 

pohody. 
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Abstract: 

 In this thesis we dealt with two important theoretical concepts of well-being - 

subjective (E. Diener) and psychological (C. Ryff). Previous work has demonstrated the 

conceptual identity of both constructs, but at the same time highlighted their 

interdependence. The aim of the work was to analyze both concepts of well-being on the 

basis of their relationship to selected psychological variables: self-esteem, personality 

traits, coping strategies and basic human values. 

 The research sample consisted of 2368 university students of Masaryk‘s 

University in Brno. Using Pearson's correlations, we have described relationships of 

subjective (SWB) and psychological (PWB) well-being to the mentioned psychological 

variables. In many cases, correlations suggested similar relationships between SWB and 

PWB with the variable. We further tested these similarities by the test of the difference  

between two dependent correlations and found statistically significant differences in the 

relationships between both concepts of personal well-being and self-esteem, personality 

traits of extraversion and conscientiousness, coping strategies of active coping, behavioral 

disengagement, planning, denial, positive reframing, acceptance and self-blame. 

Moreover, we found statistically significant correlations of PWB with values of self-

direction, stimulation, conformity, tradition, dimension of openness to change and 

dimension of conservation, which we did not observe in the case of SWB. 

 We put results of our study in the context of contemporary knowledge in this area 

of research. The limits and merits of the study were discussed, including suggestions for 

future research into concepts of well-being. 
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1 Úvod 

 Již mnoho let uplynulo od zrodu psychologie, která se ve svých počátcích zabývala 

především psychopatologií a způsoby léčby psychických poruch. Vznik humanistické  

a následně pozitivní psychologie obrátil pozornost vědců také k pozitivnímu lidskému 

prožívání. Co však znamená „dobrý“, „šťastný“, „spokojený“ život? Každý jedinec může říci, 

že je spokojený, že se cítí šťastný nebo naopak, avšak vysvětlovat si to pokaždé jinými 

aspekty či podmínkami svého života. Pokud osoba trpí hladem a žízní, stane se „šťastnou“ 

v momentu, kdy se jí podaří uspokojit základní životní potřeby? Jestliže zasvětí někdo svůj 

celý život budování kariéry, může své spokojenosti dosáhnout založením vlastního 

prosperujícího podniku? Také média zprostředkovávají idealizované obrazy „šťastného“  

a „dobrého“ života, který může vycházet z poměrů v dané společnosti. Já například vnímám 

z televizních reklam, různých billboardů a internetových zpráv, že za „šťastného člověka“ 

se mohu považovat až v momentu, kdy dokončím studia v oboru, který mne naplňuje,  

a věnuji se mu na základě mé osobní volby, procestuji celý svět, nastartuji svou kariéru  

a založím rodinu s milovaným partnerem. Co když se však s těmito atributy někdo 

neztotožňuje? Jak je možné zkoumat natolik abstraktní pojmy, jako jsou „štěstí“, 

„spokojenost“ a podobně? 

 Pojem osobní pohody, spadající pod zmíněné obory psychologie, umožňuje 

operacionalizovat pozitivní aspekty lidského života, kterým se následně mohou výzkumníci 

přiblížit různými psychologickými nástroji a metodami. V současné době můžeme narazit 

na dvě konceptualizace tohoto fenoménu – hédonickou a eudaimonickou osobní pohodu. 

Termín hédonické osobní pohody (subjective well-being) zavedl E. Diener, přičemž se jím 

snaží postihnout emocionální aspekty lidského prožívání a životní spokojenost člověka. 

V reakci na tento koncept přišla C. Ryffová s pojetím eudaimonické osobní pohody 

(psychological well-being), v němž se snaží pojednávat i o širších souvislostech pozitivního 

lidského prožívání, jako je například prožívaná smysluplnost vlastního života, autonomie  

a podobně. Se zrodem těchto dvou pojmů se však zákonitě vynořily otázky, zda má smysl 

od sebe tyto pojmy konceptuálně odlišovat, či zda se jedná o „dvě strany téže mince“. 

Způsoby, jakými si na tuto otázku může výzkumník odpovědět, jsou různé. V této práci jsme 
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přistoupili ke zkoumání těchto konceptů v rámci jejich vztahů s jinými psychologickými 

proměnnými. Klademe si otázku, zda mají koncepty hédonické a eudaimonické osobní 

pohody obdobné nebo rozdílné vzorce vztahů k Rosenbergovu pojetí sebehodnocení, 

osobnostním rysům dle pětifaktorového modelu osobnosti, copingovým strategiím podle 

Carvera a Schwartzovým základním lidským hodnotám. 

 V našem výzkumu operujeme s daty českých vysokoškolských studentů. Pomocí 

korelačních matic se snažíme prozkoumat souvislosti obou konceptů osobní pohody se 

zmíněnými psychologickými charakteristikami. Jelikož nejsme ani zdaleka první, kdo si tyto 

otázky konceptuální svébytnosti pojmů hédonické a eudaimonické osobní pohody 

pokládají, můžeme mnoho poznatků čerpat z dostupné odborné literatury. Proto víme, že 

můžeme očekávat některé podobné vzorce vztahů obou konstruktů osobní pohody  

a přistupujeme tak i k hlubšímu statistickému zpracování, než jsou Pearsonovy korelační 

koeficienty.  

 Úvod teoretické části této diplomové práce se zabývá především vymezením pojmu 

osobní pohody a zmiňované hédonické a eudaimonické koncepce. Následně si pro účely 

této studie vymezujeme i psychologické proměnné, s nimiž v práci operujeme. Dále 

v teoretické části shrnujeme dosavadní poznatky v této oblasti, tedy výsledky studií na 

téma souvislostí obou pojmů osobní pohody a sebehodnocení, osobnostních rysů, 

copingových strategií a hodnot. 

 V empirické části jsou vymezeny výzkumné předpoklady, které se v této práci 

pokoušíme prozkoumat. Popisujeme charakteristiky výzkumného vzorku českých 

univerzitních studentů a následně přecházíme ke statistické analýze získaných dat. Na konci 

nabízíme čtenáři shrnutí našich poznatků. 

 Kapitola Diskuze slouží k pojmenování celkových zjištění, jež vzešla z této práce,  

a jejich srovnání s názory autorů, kteří se tímto tématem zabývali a z jejichž děl jsme 

vycházeli v teoretické části. Zde se také pokoušíme zasadit výsledky naší práce do 

souvislostí se současným poznáním v této oblasti, pojednáváme o limitech tohoto výzkumu 

a dalších podnětech pro budoucí studie. 
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2 Teoretická část 

 Obor psychologie měl zpočátku za cíl zkoumat příčiny a důsledky osobní nepohody 

a pozitivnímu lidskému prožívání nebylo věnováno příliš pozornosti (Blatný, 2016).  

Zlomovým bodem tohoto nastavení v psychologii se stal například rok 1948, kdy WHO 

přehodnotila pojem zdraví do širších souvislostí osobní pohody (nejen tělesné, ale  

i duševní a sociální) (Blatný, 2010). Naplňování nového pojetí zdraví se však plně realizovalo 

až s nástupem humanistické a později pozitivní psychologie, které se nezaměřovaly na 

patologii, ale věnovaly pozornost také pozitivním aspektům v člověku, jež navozují prožitky 

osobní pohody (Blatný, 2010). 

 

2.1 Pojmy 

 V pojetí osobní pohody se často vyskytují pojmové nesrovnalosti. Někteří autoři 

mluví o osobní pohodě (well-being), jiní ji nazývají pojmem štěstí (happiness), další zas 

zaměňují za životní spokojenost (life satisfaction) nebo kvalitu života (quality of life). 

V následující části nabízíme vysvětlení pojmů, souvisejícím s tématem této práce. Použité 

pojmy nebyly zaměňovány – osobní pohoda (well-being) se, jak je uvedeno dále, v celé práci 

odlišuje od termínu štěstí, a neznamená ani synonymum pro životní spokojenost.  

 

2.1.1 Osobní pohoda (well-being) – různá pojetí 

 V 80. letech 20. století se výzkum v psychologii osobní pohody začal zaměřovat i na 

pozitivní fungování člověka a osobní pohodu jako takovou (Ryff & Keyes, 1995; Ryff, 2014). 

Do dnešní doby vznikl nespočet studií osobní pohody s primárním záměrem zjistit  

a ovlivňovat faktory, které mohou být jejími zdroji (Blatný, 2010; Blatný, 2016). 

 Během prozkoumávání historie a významu osobní pohody neujde čtenářům starších 

i aktuálních děl pojmová nejednoznačnost, se kterou autoři referují o tomto fenoménu. 

Bowlingová (2001) se ve svém díle zabývá kvalitou života, přičemž o ní hovoří jako  

o způsobu, jak vést „dobrý život“ a jak dosáhnout životní spokojenosti. Také zmiňuje 
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mnohoznačnost významů pro kvalitu života v sociálních vědách – může znamenat 

individuální uspokojení potřeb, spokojenost s vlastním životem, kvalitu vnějšího prostředí 

(Bowling, 2001). Na to dále v textu navazuje pojednáním o Lawtonově teoretickém modelu 

kvality života, jenž vnímanou kvalitu života, behaviorální kompetence jedince  

a jeho vnější prostředí nazývá také psychological well-being (Lawton, 1983). Další autor 

(Lehman, 1995) pak opět podává jiné vysvětlení pojmu kvality života – dělí ji na dvě oblasti, 

přičemž mu podřazuje termín osobní pohody: 

• objektivní kvalita života – zahrnuje schopnosti člověka, dostupnost zdrojů  

a možnosti jeho prostředí, díky kterým se může zabývat svými zájmy 

• subjektivní kvalita života – tu nazývá přímo pocitem osobní pohody 

 Křivohlavý (2013) oproti tomu mluví o pojmu well-being v laické terminologii jako  

o blaženosti, pocitu blaha. Vysvětluje jej velmi vágně, člověk takto prý hodnotí, nakolik se 

cítí „dobře“ ve svém momentálním stavu, což se velmi podobá koncepci Bowlingové (2001) 

zmiňované výše. Dále ve své publikaci (Křivohlavý, 2013) však hlouběji vysvětluje, že well-

being v klasickém Dienerově pojetí zprvu znamenalo spokojenost/štěstí. Z Dienerovy 

koncepce hédonické osobní pohody vychází i kolektiv autorů Armenta, Ruberton  

a Lyubomirsky (2015), kteří ve svém článku dokonce zaměňují pojmy hédonické osobní 

pohody a štěstí jako synonyma. Kvůli nepřesnostem vágního pojmu štěstí, jenž v běžné 

hovorové řeči mohl znamenat od potravy pro hladového, po vrcholné dílo pro umělce – 

tedy kvalitativně odlišné významy, pak Křivohlavý (2013) hovoří o Seligmanově zásahu do 

pojetí well-being. Seligman, přestože dříve koncipoval teorii štěstí a rozlišil 3 aspekty štěstí 

(Blatný, 2016), se v roce 2011 věnoval revizi své teorie, kdy přišel s přesnějším vymezením 

termínu well-being a označuje jím životní spokojenost (Blatný, 2016; Křivohlavý, 2013). 

Stejnou záměnnost termínů well-being a životní spokojenosti můžeme najít i u Blatného  

a Osecké (1994).  

 Pojmovou zmatenost popisuje i kolektiv autorů Blatný, Dosedlová, Kebza  

a Šolcová (2005). Vyjmenovávají mnoho termínů, se kterými se well-being dává do vztahu 

– například radost, spokojenost, blaho, úspěšnost, štěstí. Anand (2016) jde ještě dál se svým 
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tvrzením, že štěstí, osobní pohoda a kvalita života jsou synonyma – jejich odlišný význam 

může navodit pouze rozličný kontext, v němž se pojmy užijí. 

 Výmluvné rozlišení pojmů životní spokojenosti a štěstí lze nalézt v knize Psychologie 

celoživotního vývoje od Blatného (2016, s. 190-191):  

 „Od 60. let 20. století jsou také rozlišovány dvě základní komponenty subjektivní pohody: 

životní spokojenost a štěstí (Bradburn, 1969). Životní spokojenost vyjadřuje jedincem vnímaný rozdíl 

mezi jeho aktuální životní situací a jeho očekáváními a aspiracemi (Campbell, Convers, Rodgers, 

1976) a štěstí vyjadřuje vyvážený stav mezi prožívanými pozitivními a negativními emocemi 

(Bradburn, 1969).“ 

 Sebehodnocení a životní spokojenost jsou podle kolektivu autorů (Blatný, Jelínek, 

Blížkovská & Klimusová, 2004) klíčovými pojmy v psychologii zabývající se osobní pohodou, 

tedy jsou v pojmu osobní pohody obsaženy. 

 S podobnou definicí, jakou uvádí Blatný životní spokojenost (viz výše) avšak opět 

jiného pojmu, se setkáváme také u Bowlingové (2001) či jiných autorů, kteří uvádí 

Calmanovu definici kvality života: jedná se o rozdíl mezi přáními a očekáváními člověka  

a jeho momentální zkušeností v daném čase (Calman podle Bowling, 2001; Kebza & 

Šolcová, 2005).  

 Oblast osobní pohody (well-being) a příbuzných pojmů je podle výše uvedeného 

velmi pestrá. Každý autor jako by si vysvětloval daný termín svou vlastní definicí a vnímal 

v něm jiné aspekty než jeho kolega nebo kolegyně. To, co jednotlivé definice a pojmy 

spojuje, je že se však stále jedná o oblast pozitivní psychologie a pozitivní či optimální 

fungování lidského jedince v jeho životě. V této práci se tedy přikláníme k definici well-

being jakožto osobní či duševní pohodě (Blatný, 2016; Blatný, 2001 – v tomto pořadí; tento 

překlad navrhují i Kebza a Šolcová, 2005), která znamená „…subjektivní reflexi lidského 

prožívání a hodnocení vztahu k sobě i okolnímu světu a jeho psychologického zpracování…“ 

(Blatný a kol., 2005, s. 12). Blatný a kol. (2004) shrnují, že osobní pohoda jakožto 

dlouhodobý (přetrvávající) emoční stav člověka, se skládá ze složek, jež jsou konstrukty 
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používané k definování konceptu osobní pohody. Složkami autoři (Blatný  

a kol., 2004) myslí: 

• afektivní komponenty: 

o pozitivní emoce – celkové množství těchto emocí v životě člověka  

o negativní emoce – totéž, jak je uvedeno u pozitivních emocí 

o štěstí – celkové emoční zhodnocení života jedince 

• kognitivní komponenty: 

o spokojenost v určitých oblastech života – v těch, jež jsou pro danou 

osobu důležité – například rodina, práce, finanční stav apod. 

o sebehodnocení – hodnocení vlastní osoby 

o životní spokojenost – zhodnocení života jedince v celé své komplexnosti 

Tuto konceptualizaci pojmů používáme dále v této práci – životní spokojenost, štěstí  

i další pojmy srovnávané s osobní pohodou jsou považovány za její složky, nikoliv za termín 

na stejné úrovni. 

 

2.1.2 Hédonická osobní pohoda 

 E. Diener se ve své práci (2000) zabýval vymezením pojmu subjective well-being 

(SWB). V češtině se pro SWB používá pojmu hédonická osobní pohoda, jelikož ve své 

podstatě odráží hédonický pohled na problematiku osobní pohody, což znamená usilování 

o šťastný/spokojený život plný radosti a potěšení (Chen, Jing, Hayes & Lee, 2012). 

Bowlingová (2001) ve svém díle pojmenovává filozofické kořeny SWB, jež pramení 

z Benthamovy teorie hédonismu jakožto hlavního řídícího principu lidského jednání: 

v tomto smyslu by za „šťastného“ člověka (tedy s vysokou úrovní osobní pohody) byl 

považován ten člověk, jehož prožívané potěšení převyšuje prožívané bolesti. Stejný postoj 

k tomuto konceptu osobní pohody zaujímají Najafy, Hosseini, Mohammadyfar a Rostami 

(2015), kteří říkají, že hédonická osobní pohoda se vyznačuje dominancí pozitivních emocí 

na úkor těch negativních. Křivohlavý (2013) uvádí, že hédonické pojetí osobní pohody  

(v jeho terminologii jako „štěstí“) znamená snahu orientovat se hlavně na pozitivní prožitky 
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a minimalizovat ty nelibé. Armenta, Ruberton a Lyubomirsky (2015) shrnuli poznatky o SWB 

v Dienerově pojetí a definovali jej následovně - jedná se o hodnocení kvality života určitého 

člověka a obsahuje 2 komponenty: 

• afektivní – frekvence prožívaných pozitivních či negativních emocí 

• kognitivní – celková životní spokojenost člověka, hodnocení různých oblastí 

vlastního života (např. zdravotní stránka, pracovní oblast, interpersonální vztahy 

apod.) 

Stejné rozdělení 2 aspektů hédonické osobní pohody můžeme nalézt i ve studiích autorů 

Najafy a kol. (2015) a Hřebíčková, Blatný a Jelínek (2010) nebo Sortheixová a Schwartz 

(2017). 

 Diener (2000) upozornil na to, že běžně by se za „nejšťastnějšího“ (tzn. s vysokým 

SWB) člověka považoval ten, kdo většinu času prožívá velmi intenzivní pozitivní emoce. 

Jenže u afektivní komponenty SWB nezáleží na intenzitě prožívaných emocí, ale na jejich 

frekvenci (Diener, 2000).  

 Griffin a Ward (2016) popisují SWB jakožto hodnocení života člověka na základě 3 

komponent: životní spokojenosti, častém prožívání pozitivních emocí a jen zřídka těch 

negativních. Stejným způsobem popisuje hédonickou osobní pohodu také Blatný (2016), 

tyto složky jmenují i Diener a spol. (2016). Laikovi se může znát, že v koncepci SWB 

neexistuje jednotná, ustálená definice. Všichni autoři však zahrnují stále stejné aspekty – 

životní spokojenost (life satisfaction), žádoucí, pozitivní emoce (positive affect) a negativní 

emoce (negative affect, např. hněv, smutek, obavy apod.) (Diener a kol., 2016). 

 SWB označil Diener za subjektivní, jelikož čerpal z několika teorií, jež upozaďují 

objektivní, vnější faktory ve výsledné hodnotě osobní pohody. Zaprvé Diener (2000) 

jmenuje princip hédonické adaptace Brickmana a Campbella. Ten spočívá v tom, že se lidé 

po určitém čase přizpůsobí své aktuální životní situaci – např. kolik vlastní jmění, jakých 

úspěchů dosahují atd. – a jejich očekávání začnou růst, čímž přestanou být spokojeni na své 

„staré“ úrovni osobní pohody. Navýší svou pomyslnou „laťku“ a úspěchy, které je dříve 

těšily, už tolik pozitivních emocí nepřináší. Na druhou stranu, pokud se člověku přihodí 
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nešťastná událost, podle této teorie se na ni po čase jedinec adaptuje a přestane být 

zdrojem negativních emocí (Diener, 2000).  

 Zadruhé se Diener (2000) odkazuje na výzkumy dvojčat a temperamentu, přičemž 

tvrdí, že dědičnost částečně ovlivňuje základní úroveň osobní pohody, na kterou se lidé 

vracejí po vychýlení pozitivními či negativními vnějšími událostmi. Existuje neutrální bod 

v hédonickém prožívání osobní pohody, k němuž se v delším časovém horizontu jedinec 

vrací, přestože některé vnější vlivy na chvíli jeho SWB vychýlily na jinou úroveň (Blatný, 

2016). Kromě této teorie také Diener (2000) mluví o spojení s osobnostními rysy, jež popsali 

Headey a Wearing jakožto dynamický model ekvilibria. Od těchto autorů Diener (2000) 

čerpal pro své tvrzení, že si lidé udržují určitou úroveň (jako v případě neutrálního bodu 

výše) příjemných a nepříjemných emocí, která je determinována osobnostními 

predispozicemi extraverze a neuroticismu (Diener, 2000). 

 

2.1.3 Eudaimonická osobní pohoda 

 Jiní autoři se proti hédonickému pojetí osobní pohody snažili vymezit, čímž vznikl 

pojem psychological well-being (PWB), v českém pojetí jako eudaimonická osobní pohoda. 

Za průkopnici tohoto přístupu Blatný (2010) jmenuje v první řadě Carol Ryffovou. Pojem 

„eudaimonické“ se objevil i v díle Watermana (1993), jenž rozlišil koncepci „štěstí“ (jeho 

pojmenování fenoménu osobní pohody) na hédonické a eudaimonické. Bowlingová (2001) 

odkazuje pro tento pojem na Aristotela, v jehož filozofii si eudaimonia vysvětlila jako 

prosperování člověka. Blatný (2010) uvádí překlad řeckého eudaimonia jakožto blaženosti 

a odkazuje na prameny tohoto přístupu v humanistické psychologii, kladoucí do popředí 

sebeaktualizační tendenci živých organismů. 

 Eudaimonický přístup k osobní pohodě se zakládá na mnoha dřívějších teoriích 

pozitivního fungování v různých podoborech psychologie (viz Obr. 1), počínaje  

E. Eriksonem, přes Ch. Bühlerovou za vývojovou psychologii, v klinické oblasti Ryffová 

čerpala z prací A. Maslowa a G. Allporta, až po C. G. Junga a humanistické psychology, jako 

byl C. Rogers (Ryff & Keyes, 1995; Blatný, 2010).  
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Obr. 1 – teoretické základy pro dimenze eudaimonické osobní pohody (Ryff, 2014, s. 11)1 

 

K tomu se autoři také inspirovali sociologickými koncepcemi, jež pokryly oblast kognitivní 

komponenty hodnocení osobní pohody – zahrnující práci, příjem, sociální vztahy  

a podobně (Ryff & Keyes, 1995). Přehodnocení dosavadního hédonického pojednávání  

o osobní pohodě vysvětluje Ryffová tím, že nestačí měřit pouze míru „štěstí“ (ve smyslu 

pozitivních verzus negativních emocí) a spokojenost se životem (Ryff & Singer, 1995), ale 

výzkum osobní pohody by měl také zahrnovat normativní, externí kritéria (např. míra 

autonomie a smysl života, viz dále) (Kafka & Kozma, 2002; Ryff, 2014). 

 Pojetí eudaimonické osobní pohody se zaměřuje na úspěšný život člověka, čímž se 

rozumí: osobní růst a vývoj, zda jedinec směřuje ke smysluplným cílům a zda si vytváří 

kvalitní interpersonální vztahy s druhými lidmi (Chen a kol., 2012). Od hédonického pojetí 

jej lze teoreticky odlišit například takto: SWB vyjadřuje prožívání pozitivních emocí  

                                                     

1 Překlad např. u Blatného (2016) doplněn překladem autorky diplomové práce.  
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a uspokojování tužeb, kdežto eudaimonická osobní pohoda znamená mimo jiné i existenci 

smyslu a rozvoje potenciálu člověka (Disabato, Goodman, Kashdan, Short & Jarden, 2016).  

 Ryffová a Keyes (1995) vytvořili teoretický model PWB sestávající se z 6 dimenzí, 

který Ryffová replikuje i ve své další práci (Ryff & Singer, 2008; Ryff, 2014):  

• sebepřijetí – zda je se sebou člověk spokojen a zaujímá k sobě pozitivní postoj 

nebo naopak 

• pozitivní vztahy s druhými – jestli jedinec má/postrádá kvalitní a uspokojivé 

interpersonální vztahy 

• autonomie – ne/závislost, sebedeterminace 

• zvládání životního prostředí – do jaké míry se osoba umí vypořádat s nároky 

svého prostředí, v němž žije 

• smysl života – zda jedinec cítí smysluplnost svého života, klade si nějaké cíle  

a někam ve svém životě směřuje nebo ne 

• osobní rozvoj – pocit kontinuálního rozvoje, ne/otevřenost novým 

zkušenostem, realizace/stagnace 

Překlad jednotlivých dimenzí je v souladu s publikacemi různých českých autorů, 

zabývajících se tímto tématem (Blatný a kol., 2005; Blatný, 2016; Kebza & Šolcová, 2005), 

aby tato práce nepřispívala k pojmovému zmatení v českém prostředí. Ve smyslu PWB tedy 

osobní pohoda vyjadřuje, jestli se jedinec snaží ve svém životě fungovat naplno, zcela 

realizovat svůj potenciál a zda si je vědom svých schopností, které má k dispozici (Chen  

a kol., 2012). Blatný (2010) vysvětluje model Ryffové tak, že osobní pohody dosáhne člověk 

pozitivním fungováním, spočívajícím v naplňování výše uvedených dimenzí. Eudaimonické 

pojetí osobní pohody si můžeme v praxi představit například tak, že osoba je schopna 

integrovat kulturní zvyklosti prostředí, v němž žije; je vitální jak po fyzické, tak po psychické 

stránce, cítí smysl a motivaci ve svém životě, vztahuje se k sobě sama pozitivně apod. 

(Blatný, 2016). 

 Přestože je teoretická základna tohoto konceptu široká, někteří autoři jej neuznávají 

z důvodu empirických nesrovnalostí. Sami autoři Ryffová & Keyes (1995) ve své studii 
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informují o vysoké korelaci mezi dimenzemi sebepřijetí a zvládání životního prostředí. Kafka 

& Kozma (2002) pomocí faktorové analýzy dokázali extrahovat pouze 3 faktory z dat svého 

výzkumného vzorku namísto 6 dimenzí deklarovanými Ryffovou. Abbott, Ploubidis, 

Huppert, Kuh a Croudace (2010) ve studii s výhradně s ženským vzorkem zas objevili faktor 

druhého řádu, který sytily čtyři dimenze (zvládání životního prostředí, osobní rozvoj, smysl 

života, sebepřijetí). Springerová, Hause a Freese (2006) kritizují tento model osobní 

pohody, jelikož 4 ze 6 dimenzí vykazovaly vysokou korelaci nehledě na výzkumný vzorek či 

použití různých metod. K tomu se však Ryffová (2014) vyjadřuje odkazem na různé 

longitudinální výzkumy, které vykazují osobitost dimenzí, a ve vědeckých článcích různých 

autorů se tento koncept nadále používá (Blatný, 2016; Balzarotti, Biassoni, Villani, Prunas 

& Velotti, 2016; Disabato a kol., 2016; Schultze-Lutter, Schimmelmann & Schmidt, 2016; 

Vescovelli, Sarti & Ruini, 2018; Mahmoudi & Khoshakhlagh, 2018), avšak výzkumníci se mu 

věnují méně než konceptu SWB (Vescovelli a kol., 2018). Jelikož není primárním cílem této 

práce poukazovat na nedokonalost vnitřní struktury konceptu, ale srovnání hédonické  

a eudaimonické osobní pohody v různých aspektech, nebudeme se dále v práci zabývat 

opodstatněností šestidimenzionálního konstruktu eudaimonické osobní pohody, avšak 

čtenář musí brát na zřetel i tyto nesrovnalosti. 

 

2.1.4 Odlišné koncepty nebo různé pohledy na stejný fenomén? 

 Hédonická osobní pohoda Dienera a eudaimonická osobní pohoda Ryffové se od 

počátku své existence podrobovaly různým analýzám, jelikož někteří autoři diskutovali 

jejich podobnost, jiní se zas snažili poukázat na odlišnost konceptů. Chen a kol. (2012) se 

věnovali ve své práci právě kritice přístupů SWB a PWB, jež bývají napadány za to, že se 

jedná pouze o 2 různé pohledy na stejný fenomén (osobní pohodu). Avšak zmínění autoři 

prezentovali důkazy, že konstrukty SWB a PWB si jsou sice podobné, ale jedná se  

o odlišné aspekty pozitivního psychického fungování. Na stejnou problematiku upozornil  

i Blatný (2016), přičemž došel k závěru, že spolu koncepty SWB a PWB souvisí (vypovídají  

o hodnotě osobní pohody), ale odlišují se na statistické úrovni faktorové analýzy. 
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 Anglim a Grant (2016) oproti tomu ve své práci zastávají názor, že konstrukty PWB 

a SWB nejsou zcela konceptuálně odlišné: dimenze zvládání životního prostředí, sebepřijetí 

a do určité míry i smysl života (za PWB) se značně překrývají s životní spokojeností (složka 

SWB). Dimenze autonomie, pozitivních vztahů s druhými a osobní rozvoj podle autorů 

zachycovaly důležité cesty či způsoby, jak dosáhnout hédonické osobní pohody (Anglim & 

Grant, 2016). 

 Disabato a kol. (2016) ověřovali na velkém mezinárodním výzkumném vzorku, zda 

hédonická a eudaimonická osobní pohoda představují pouze jeden přeceňovaný konstrukt 

osobní pohody, nebo zda jsou to dvě související dimenze osobní pohody. Jejich analýza 

spočívala v průzkumu obecných zdrojů osobní pohody (např. naděje, zvědavost, vděčnost 

atd.) a jejich vztahů k jednomu nebo druhému konceptu. V naší diplomové práci budeme 

provádět podobný výzkum, avšak používáme jiné proměnné (viz dále v textu). Disabato  

a kol. (2016) zjistili, že PWB a SWB spolu vysoce korelují, souvisejí s podobnými 

proměnnými, a usuzovali tak na jejich nedostatečnou diskriminační validitu. Přesto však 

nakonec autoři dodávají, že konstrukt PWB může být unikátní zejména tím, že dokáže 

zachytit také aspekty smysluplného směřování v životě člověka, což koncept SWB postrádá 

(Disabato a kol., 2016).  

 Balzarotti a kol. (2016) ve svém výzkumu používali také oba koncepty osobní 

pohody. Snažili se určit, jaké způsoby kognitivní regulace emocí mají vztah k pozitivním  

a negativním emocím (SWB) a k 6 dimenzím PWB. Výsledky poukazují na určitou podobnost 

obou konceptů, avšak ne zcela stoprocentní, jelikož některé způsoby kognitivní regulace 

souvisely s oběma konstrukty osobní pohody, některé jen výběrově s hédonickou nebo 

eudaimonickou osobní pohodou. Toto zjištění však nijak nenapadá konceptuální 

svébytnost PWB a SWB, jelikož regulační strategie mají za úkol zlepšit pozitivní fungování 

člověka a snižovat distres, což pak v důsledku zvyšuje prožitky obecné osobní pohody 

(Balzarotti a kol., 2016). Vzhledem k tomu, že může existovat určitý nadřazený faktor 

osobní pohody, jenž bude společný jak PWB tak SWB (jak tvrdí např. Chen a kol., 2012), 

není překvapivé, že regulační strategie budou převážně korelovat s oběma typy osobní 
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pohody. Důkazy pro toto tvrzení by však vyžadovaly jiný typ analýzy dat, než byl v naší studii 

použit. 

 Heintzelmanová (2018) podává ve své práci důkazy o silné příbuznosti obou 

konceptů osobní pohody. PWB a SWB sdílejí velkou část variance, což se prokázalo při 

mnoha výzkumech za použití explorační i konfirmační faktorové analýzy (Heintzelman, 

2018). Dokonce zmiňuje i studii s daty amerických vysokoškoláků, u nichž latentní 

proměnné PWB a SWB vysoce korelovaly. Kromě těchto poznatků pak autorka podává také 

zprávy o zkoumání vztahů PWB a SWB s jinými proměnnými, což je hlavní úlohou  

i této diplomové práce. Heintzelmanová (2018) shrnuje svá zjištění, že PWB  a SWB jsou 

příbuzné koncepty, pravděpodobně je člověk zakouší v životě současně, avšak na statistické 

úrovni lze hédonickou a eudaimonickou osobní pohodu odlišit.  

 Způsoby možného odlišení konceptů pomocí faktorové analýzy, jaké používali autoři 

v několika výše zmíněných výzkumech, zde neprojednáváme. Tato diplomová práce se 

zabývá prozkoumáváním struktury vztahů různých psychologických proměnných vzhledem 

ke konceptům PWB a SWB. Po vymezení samotných konstruktů osobní pohody a jejich kritik 

se tedy přesuneme v textu k proměnným, pomocí nichž jsou dále v práci hédonická  

a eudaimonická osobní pohoda srovnávány. 

 

2.2 Další psychologické proměnné 

 V následující kapitole budou představeny další psychologické proměnné, jež se 

vyskytují ve výzkumech osobní pohody – jak eudaimonického, tak hédonického pojetí. 

V našem výzkumu jsme se rozhodli porovnávat vztah obou konceptů osobní pohody se 

sebehodnocením v pojetí Rosenberga, osobnostními rysy pětifaktorového modelu, 

copingovými strategiemi podle Carvera a hodnotovými typy z teorie Schwartze. 
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2.2.1 Sebehodnocení (self-esteem) 

 Jak už bylo uvedeno výše v kapitole o pojmu osobní pohody, jednou z jejích složek 

je také životní spokojenost. Blatný (2001) tvrdí, že jedním z předpokladů životní 

spokojenosti je také pozitivní hodnocení vlastní osoby, tedy sebehodnocení. To se už od 80. 

let 20. století považovalo za jeden z důležitých zdrojů osobní pohody a pozdější výzkumy 

spolu s rozšířením definice osobní pohody toto spojení zpečetily (Blatný a kol., 2005). 

 Termín sebehodnocení podle Blatného (2001; 2010) znamená mentální 

reprezentaci, která vyjadřuje emocionální prožívání vlastní osoby a je součástí obecného 

pojmu sebepojetí, jež se skrze sebehodnocení manifestuje navenek. Podle jiných autorů 

(Gray-Little, Williams & Hancock, 1997) je sebehodnocení evaluativní složkou sebepojetí, 

což na rozdíl od angličtiny (self-esteem) české slovo „sebehodnocení“ vyjadřuje přímo ve 

své podstatě. Současně s výzkumy sebepojetí jdou tedy ruku v ruce i výzkumy 

sebehodnocení (Blatný, 2001). Zde se opět objevuje pojmová zmatenost, kdy různí autoři 

zaměňují oba pojmy sebepojetí a sebehodnocení jakožto synonyma, avšak v mnoha 

výzkumech bylo poukázáno na konceptuální odlišnost obou termínů (Blatný, 2001; Blatný, 

2010). Sebepojetí jakožto zastřešující pojem obsahuje jak kognitivní aspekt - deskriptivní 

informace o vlastní osobě, tak emoční složku – sebehodnocení (Blatný, 2010). 

 K sebehodnocení se můžeme vztahovat jako k výsledku sebeposuzování 

(sebereflexe) v různých aktivitách a činnostech při současném srovnávání s ostatními lidmi 

(sociální srovnávání) a ovlivňují jej i zaujímané postoje sociálního okolí k vlastní osobě 

(Blatný & Osecká, 1994; Blatný, 2010; Suchá & Dolejš, 2016). Popisuje naši představu  

o sobě z hlediska kompetencí v různých oblastech života (např. sociální či výkonové)  

a z hlediska hodnoty (Blatný, 2010). Sebehodnocení indikuje, zda k sobě samým zaujímáme 

pozitivní či negativní postoj, nakolik věříme sobě a svým schopnostem (Hutz, Midgett, 

Pacico, Bastianello & Zanon, 2014). Souvisí s emotivitou stejně tak jako s různými sociálními 

faktory, jelikož emoce mají vliv jak na vnímání ostatních lidí, tak na prožívání sebe sama,  

a také je výsledkem interakce člověka s jeho okolím a prostředím, v němž žije (Blatný & 

Osecká, 1994; Blatný, 2010). Individuální rozdíly v sebehodnocení mají vliv na chování 
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jedince v mnoha jeho rovinách (př. na soutěživost, výkon, atd.) a jak už bylo řečeno výše, 

podílí se i na prožitku osobní pohody (Blatný, 2001; Blatný, 2010).  

 Avšak nakolik sebehodnocení ovlivňuje životní spokojenost (jednu ze složek SWB), 

je dáno také kulturním prostředím. Blatný a kol. (2005) poukazují na výzkumy osobní 

pohody v několika státech, od USA přes Kamerun až po Koreu, jež objevily silné korelační 

vztahy mezi výše zmíněnými proměnnými, zejména v euroamerických společnostech 

(typické pro západní země jako USA a Kanada). Taktéž Diener s kolegy (Diener, 2000; 

Diener, Heintzelman, Kushlev, Tay, Wirtz, Lutes & Oishi, 2017) zkoumali tento fenomén na 

individualistických a kolektivistických kulturách, konkrétně v USA a Jižní Koreji, a došli ke 

stejným poznatkům, přičemž vyslovili předpoklad, že kultura pravděpodobně proniká do 

cílů a hodnot individua, prostřednictvím nichž se dotýká sebehodnocení a určuje význam 

jeho vlivu na životní spokojenost.  

 U tohoto konceptu můžeme nalézt podobnost s hédonickou osobní pohodou – za 

zdroje sebehodnocení se mimo sociální faktory (posilování chování významnými druhými, 

internalizace vzorů) považuje i negativní a pozitivní emotivita (Blatný, 2010) – a to jsou 

jedny z faktorů Dienerova hédonického pojetí osobní pohody (viz výše). Jak bylo zmíněno 

v předchozím odstavci, emotivita má vliv na sebehodnocení i na vnímání ostatních lidí, tudíž 

na sebehodnocení mají vliv také různé temperamentové charakteristiky jedince (Blatný & 

Osecká, 1994) – a zde se opět objevuje spojitost se SWB, jelikož Diener (2000) tvrdí, že na 

hédonickou osobní pohodu mají vliv spíše predispozice temperamentu (zejména 

extraverze a neuroticismus), nežli vnější události.  

 Kromě pozitivity a negativity sebehodnocení je jedním z jeho aspektů také stabilita 

(Blatný, 2001; Blatný, 2010). Nejprve se výzkumy zaměřovaly na extrémní hodnoty 

v sebehodnocení (příliš nízké nebo příliš vysoké), později však vyšlo najevo, že důležitější 

roli hraje jeho ne/stabilita – u jedinců, kteří vykazovali nestabilní sebehodnocení, byly 

pozorovány mnohem intenzivnější reakce na zpětnou vazbu, a to jak na tu pozitivní, tak na 

negativní (Blatný, 2010). Při podání negativní zpětné vazby se tyto osoby daleko více stavěly 

do defenzivy, u pozitivní zpětné vazby zas reagovaly přívětivěji (Blatný, 2001).  
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 Klíčovým teoretickým rámcem sebehodnocení pro tuto práci je Rosenbergovo 

globální sebehodnocení. Vyjadřuje celkový vztah jedince k sobě (Blatný & Osecká, 1994), 

jedná se tedy o jednodimenzionální koncept a Rosenberg ve své práci z roku 1965 navrhl  

i metodu jeho měření – Rosenbergovu škálu sebehodnocení (Blatný, 2010; Blatný & Osecká, 

1994). Přesto se v mnoha pracích autoři snažili poukázat na dimenzionalitu konceptu, 

jelikož po statistickém zpracování dat z Rosenbergovy škály docházeli ke dvěma až třem 

faktorům (Blatný & Osecká, 1994; Blatný, 2010).  

 Spojitost sebehodnocení a osobní pohody jak v hédonickém, tak v eudaimonickém 

smyslu zkoumali mnozí autoři, například Diener a Dienerová (1995), Ryffová a Singer 

(2006), nebo Neffová (2011). Neffová (2011) tvrdí, že sebehodnocení je spíše výsledek 

toho, že se nám daří (tedy prožívání vysoké úrovně hédonické osobní pohody), ne její 

příčinou. Ryffová a Singer (2006) dokonce ve své práci uvádějí, že dimenze eudaimonické 

osobní pohody - sebepřijetí - je trvalou podobou sebehodnocení, zahrnující uvědomění si  

a přijímání jak silných, tak slabých osobních stránek. Podrobně se však těmto vztahům 

budeme věnovat dále v textu, jelikož chceme zjistit, zda lze nalézt podobné vzorce 

souvislostí SWB a PWB se sebehodnocením u české vysokoškolské populace. 

 

2.2.2 Osobnostní rysy – pětifaktorový model osobnosti 

 Blatný (2010) uvádí také osobnostní rysy jako jeden z možných zdrojů osobní 

pohody. Přitom upozorňuje na mnohoznačnost významů osobnostních rysů, jež mohou být 

považovány za deskriptivní vlastnosti osobnosti či osobnostní charakteristiky odkazující na 

pozorované projevy jedince, nebo také za dimenze osobnosti, jako je například kontinuum 

introverze-extraverze (Blatný, 2010). Osobnostní rysy lze charakterizovat jako psychické 

vlastnosti člověka, které vyjadřují individuální rozdíly v chování a prožívání v různých 

situacích, kde se daný rys může uplatnit či projevit (Říčan, 2010). Jedná se o dispozice, jež 

předurčují člověka k určitému typu jednání a prožívání určitých emocí (Říčan, 2010). 

Například rys svědomitosti, jímž osoba disponuje, vede člověka k práci na důležitém úkolu, 

který pak plní pečlivě a důsledně. V této práci budeme s osobnostními rysy operovat na 
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základě definice McCrae a Costy (2008). Osobnostní rysy jsou dle zmíněných autorů 

souborem relativně trvalých, stálých vzorců myšlení, cítění a chování (McCrae & Costa, 

2008).  

  Pětifaktorový model osobnosti, známý také jako „Big Five“ (Blatný, 2010; 

Hřebíčková, 2011) či „OCEAN“ (McCrae & Costa, 2008; Hřebíčková, 2011), vznikl lexikální 

analýzou přídavných jmen určených k charakterizování osobnosti člověka (Blatný, 2010; 

Hřebíčková, 2011). Lexikální hypotézy tvrdí, že všechny sociálně významné osobnostní rysy 

jsou zakódované v jazyce (McCrae & Costa, 2008). Lexikálními analýzami se vědci zabývali 

již od 19. století (např. Galton), ve 20. století však konečně získali metodu – faktorovou 

analýzu – která umožnila prozkoumat strukturu nasbíraných dat, pomocí níž nakonec v 90. 

letech 20. století Goldberg potvrdil strukturu osobnostních rysů o pěti faktorech (Blatný, 

2010).  

 Osobnostní rysy v pětifaktorovém modelu bývají interpretovány různě. Například 

Blatný a kol. (2005) uvádějí emocionální stabilitu, extraverzi, otevřenost zkušenosti, 

přívětivost, svědomitost. Z hlediska robustnosti jiný autor – Norman - hierarchicky seřadil 

pět faktorů následovně: I. extraverze, II. přívětivost, III. svědomitost, IV. emocionální 

stabilita, V. kultura (Blatný, 2010; Hřebíčková, 2011). Blatný (2010) a Hřebíčková (2011) 

pojednávají ve svých dílech také o tom, že někteří autoři V. faktor označují mnohými názvy: 

jako kulturu, autonomii, imaginaci, otevřenost vůči zkušenosti, intelekt atd. V této práci se 

přikloníme k překladu výše zmiňovaných českých autorů (Blatný, 2010; Hřebíčková, 2011), 

kteří se shodují v užívání těchto pěti názvů (viz Tabulka 1) pro dané osobnostní rysy a podle 

autorky diplomové práce nejvíce vystihují anglická označení.  
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Tabulka 1 - Osobnostní rysy pětifaktorového modelu osobnosti podle Blatného (2010)  

a Hřebíčkové (2011) 

Osobnostní rys Anglický název Charakteristiky (subškály) 

neuroticismus neuroticism 

míra emoční 
stability/lability, 
úzkostnosti, depresivity, 
impulzivity, pociťování 
hněvu a zranitelnosti (např. 
pohlcení stresovou situací) 

extraverze extraversion 

míra vřelosti, asertivity, 
aktivity, vyhledávání 
vzrušení, vyhledávání 
sociálních kontaktů, míra 
prožívaných pozitivních 
emocí, optimismu 

otevřenost vůči zkušenosti openness to experience 

zvídavost, originalita, 
tvořivost, smysl pro umění  
a krásu, schopnost 
zhodnotit své prožívání  
a sdílet jej s druhými lidmi 

přívětivost agreeableness 
míra důvěřivosti, 
upřímnosti, altruismu, 
skromnosti, poddajnosti 

svědomitost conscientiousness 
míra zodpovědnosti, 
disciplinovanosti, 
rozvážnosti, cílevědomosti 

 

Charakteristikami daného osobnostního rysu myslíme to, jakým způsobem je vyjadřován či 

prožíván osobou jím disponující. Tyto charakteristiky dále sytí subškály jednotlivých rysů 

pětifaktorového modelu v nástrojích určených k jejich měření – např. NEO inventářích 

(Blatný, 2010).   

 Souvislostem osobnostních rysů a osobní pohody se věnovali mnozí výzkumníci, 

například již výše zmiňovaní McCrae a Costa, Diener s kolegy jako jsou Suh a Oishi, 

Lyubomirsky, a další (Blatný, 2010). Mimo jiné, i v českém prostředí existují studie 

osobnostních korelátů a jejich souvislostí s osobní pohodou, bohužel jsou však již staršího 

data (Blatný, 2001; Blatný a kol. 2004; Blatný a kol. 2005; Snopek, Hublová, Blatný & Jelínek, 
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2011). Proto se v této práci zaměříme také na souvislosti osobnostních rysů podle 

pětifaktorového modelu a konceptů osobní pohody, abychom přispěli k poznatkům 

starších prací v českém prostředí. 

 

2.2.3 Copingové strategie podle Carvera 

 Copingové strategie mohou kromě distresu ovlivňovat také osobní pohodu (Kato, 

2015). Ve svých výzkumech nástrojů pro měření copingových strategií autor koreluje 

každou z nich s různými psychologickými charakteristikami, mimo jiné i s osobní pohodou 

kvalitou života, životní spokojeností a pozitivními emocemi (poslední dvě položky odkazují 

na složky hédonické osobní pohody) (Kato, 2015). Souvislostí copingu s eudaimonickou 

osobní pohodou se také dotýká Ryffová ve svém díle o PWB (2014), a proto jsou copingové 

strategie předmětem výzkumu i v této práci. 

 Slovem coping se v anglickém jazyce označuje snaha člověka konstantně 

proměňovat své chování a kognitivní zpracování vnějších nebo vnitřních požadavků, které 

jsou vyhodnoceny jako náročné až převyšující dostupné zdroje jedince natolik, aby je byl 

schopen konstruktivně zvládnout (Lazarus & Folkman, 1984). Copingové strategie se týkají 

zvládání zátěžových situací a stresorů (označení pro objekt či situaci působící člověku 

distres), které přesahují svým trváním i stupněm intenzity běžnou lidskou zkušenost, na níž 

by byl člověk schopen se adaptovat (Výrost & Slaměník, 2001). Od obranných mechanismů 

popisovaných v psychoanalýze se tyto strategie liší svým důrazem kladeným na kontext 

zátěžové situace, kdežto psychoanalýza zdůrazňuje především intrapsychické mechanismy 

(Výrost & Slaměník, 2001).  

 Pro tuto práci je důležitý „dispoziční“ přístup ke copingovým strategiím Carvera, 

Scheiera a Weintrauba, kteří vycházeli z prací Lazaruse a Folkmanové z 60. a 80. let 20. 

století (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Jejich pohled na zvládání zátěžových situací 

vychází z předpokladu, že lidé disponují preferovanými copingovými postupy vázanými 

částečně na stabilní osobnostní charakteristiky (např. optimismus, sebehodnocení, úzkost 

apod.) pomocí nichž převážně řeší tyto situace (Carver a kol., 1989; Výrost & Slaměník, 
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2001). Podle Carvera a kol. (1989) určité osobnostní charakteristiky predisponují člověka 

k užívání jistých copingových strategií. Tito autoři tedy chápou copingové strategie z části 

jako fixní dispozice člověka, k nimž během svého života dospěl, ovšem také jako tendence 

procesuálního charakteru, jež umožňují reagovat na konkrétní situace a kontext (Výrost & 

Slaměník, 2001).  

 Carver s kolegy navrhl teoretické vymezení 13 copingových strategií (Carver a kol., 

1989), později na základě studií ověřující kvalitu inventáře COPE přidali ještě další 2 škály 

a celkově došli k 15 strategiím zvládání zátěže (Carver a kol., 1989; Výrost & Slaměník, 2001; 

Paulík, 2010; Carver a kol., 2013): 

• aktivní coping – proces, kdy se osoba snaží aktivním jednáním odstranit/obejít 

stresor nebo zmenšit jeho (negativní) dopady (např. zvyšování vlastního úsilí, 

zahájení přímé akce apod.) 

• plánování - přemýšlení o tom, jak stresor zvládnout (např. přemýšlení  

o krocích, strategii jednání ke zvládnutí problému) 

• potlačení jiných (konkurenčních) aktivit a informačních kanálů, aby se člověk 

mohl plně soustředit na výzvu/ohrožení, jimž čelí 

• sebeovládání/zdrženlivost – znamená vyčkávání na chvíli, kdy bude vhodné 

jednat; nejednat předčasně a zbrkle 

• vyhledávání sociální opory – zde autoři (Carver a kol., 1989) identifikují  

2 důvody, čímž dělí tuto strategii do dvou škál: 

o instrumentální sociální opora – osoba vyhledává u ostatních lidí rady, 

informace či přímo jejich pomoc/asistenci v situaci zátěže 

o emocionální sociální opora – získání morální podpory, solidarity, 

pochopení 

• zaměření na své pocity a jejich ventilaci/ později jen ventilace emocí (Carver, 

1997; Kato, 2015) – tendence zabývat se distresem a rozrušením ze zátěžové 

situace či stresoru a ventilace těchto pocitů navenek 
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• behaviorální stažení/neangažovanost – redukce vlastní snahy vyrovnat se se 

stresorem, jedinec se vzdá pokusů o dosažení cílů, ve kterých mu brání stresory 

• mentální neangažovanost/později jako sebe-rozptýlení (Carver, 1997) – 

variantou předchozího, spočívá převážně v odvedení pozornosti člověka od 

stresoru/zátěže pomocí nahrazení obsahů mysli, denního snění, úniku do 

spánku atd. 

• pozitivní přerámování – pojednává o pozitivním přehodnocení Lazaruse  

a Folkmanové (1984), a znamená převedení stresové situace do pozitivnější 

mentální reprezentace 

• popření – ve smyslu odmítání uvěřit skutečnosti stresoru, popírání jeho 

existence 

• přijetí – jako opak předchozího; také akceptace momentální absence aktivních 

copingových strategií – je důležité v situacích, kdy stresorem je fenomén, na 

který si člověk musí zvyknout a přizpůsobit se mu (např. nové obydlí po 

přestěhování) 

• obrat k náboženství z různých důvodů: 

o náboženství skýtá člověku emocionální podporu 

o náboženství jako nástroj pozitivního přerámování 

o náboženství se stalo pro jedince taktikou aktivní strategie zvládání zátěže  

• humor – jako zdroj pozitivních emocí, umožňující nadhled a odstup v zátěžové 

situaci, nový a tvůrčí pohled na nepříznivou situaci, v níž se jedinec ocitl 

• únik k drogám (včetně léků a alkoholu) – jedinec se v zátěži uchyluje k abúzu 

alkoholu a jiných látek 

Ve své další práci Carver (1997) přehodnocuje či přejmenovává různé škály na základě 

dalších výzkumů a ve snaze vyvinout kratší verzi inventáře COPE. V této verzi (Brief COPE) 

se ještě objevuje škála sebeobviňování, která se vztahuje ke slabému přizpůsobení jedince 

v zátěžové situaci a znamená, že se osoba kritizuje a obviňuje za stav vzniklé situace (Carver, 

1997).  



30 
 

 Výše zmiňované copingové strategie lze kategorizovat podle různých charakteristik. 

Strategie zaměřené na problém (aktivní coping, plánování, sebeovládání, potlačení jiných 

aktivit, hledání instrumentální sociální opory) se snaží eliminovat, modifikovat nebo 

zvládnout problém či vnější podmínky způsobující člověku nepohodu  

a distres (Lazarus & Folkman, 1984; Carver, 1989; Mayordomo, Viguer, Sales, Satorres & 

Meléndez, 2016; Lee, Tzeng & Chiang, 2019). Druhou skupinou jsou copingové strategie 

zaměřené na emoce (hledání emocionální sociální podpory, pozitivní přerámování, přijetí, 

popření, obrat k náboženství), ty se naopak soustředí na regulování emoční reakce ve chvíli, 

kdy daný problém nelze vyřešit (Lazarus & Folkman, 1984; Carver, 1989; Mayordomo a kol., 

2016). Carver a kol. (1989) také zkoumali vzájemné vztahy mezi jednotlivými copingovými 

strategiemi. Jak teoreticky, tak empiricky došli k závěrům, že některé copingové strategie 

spadají do klastru adaptivních strategií (např. aktivní coping, plánování, přijetí atd.) a jiné 

do diskutabilní až maladaptivní skupiny strategií (např. popření, únik k drogám aj.) (Carver 

a kol., 1989).  

 Kato (2015) ve své metaanalýze zmiňuje korelace různých strategií zvládání zátěže 

s osobní pohodou a to jak v pozitivním, tak opačném směru, a navrhuje tyto strategie jako 

reliabilní prediktory osobní pohody. V dalších novodobých výzkumech osobní pohody 

(Balzarotti a kol., 2016; Schultze-Lutter a kol., 2016) měli autoři podobný záměr, zajímali se 

o vztahy různých copingových strategií v rámci resilience a kognitivní regulace emocí  

s koncepty osobní pohody. Cílem této práce bude přispět k těmto poznatkům nejen rešerší 

moderních výzkumů, ale i v rámci studie výzkumného vzorku pocházejícího  

z českého prostředí. 

 

2.2.4 Hodnoty – Schwartzovo pojetí 

 Za další psychologickou proměnnou, s níž budeme pracovat v našem výzkumu 

diskriminační analýzy dvou konceptů osobní pohody, jsme zvolili hodnoty podle Schwartze. 

 Hodnotami nazývá jedinec to, co je pro něj v životě důležité – např. bezpečí, 

nezávislost, úspěch atd. (Schwartz, 2006). Jedná se o kritéria, jež lidé používají k posuzování 
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svého jednání, ostatních lidí a událostí, s nimiž se během svého života setkávají (Schwartz, 

2006). Už od 50. let 20. století se řada psychologů, sociologů i antropologů snažila pochopit 

a popsat základní lidské hodnoty (Schwartz, 2006). V jejich teoriích lze vysledovat hlavní, 

společné rysy (Řeháková, 2006; Schwartz, 2006): 

• hodnoty představují přesvědčení neoddělitelně spojená s emocemi 

• lze na ně také nahlížet jako na motivační konstrukt, protože se týkají žádoucích 

cílů, kterých se lidé snaží dosáhnout 

• hodnoty přesahují specifické jednání a situace (čímž se liší od norem a postojů), 

jedná se o abstraktní cíle 

• slouží jako kritérium pro hodnocení lidí, jednání atd. 

• jsou uspořádány podle důležitosti (hierarchický rys hodnot), čímž tvoří systém 

priorit jedince (to je opět odlišuje od norem a postojů) 

Schwartz vytvořil vlastní teorii 10 základních lidských hodnot a definuje je jako žádoucí, 

abstraktní cíle (ve smyslu přesahující specifické situace), jež se liší v důležitosti a slouží jako 

řídící principy v životě člověka (Schwartz, 2006; Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, 

Harris & Owens, 2001). Hodnoty ve své teorii odvozuje od tří univerzálních lidských potřeb 

(Řeháková, 2006; Schwartz, 2006): potřeby jedince jakožto biologického organismu, 

potřeba koordinace sociálních interakcí, potřeby pojící se s přežitím a blahobytem skupin. 

Každá hodnota se od jiné liší svými motivačními cíli, které obsahuje (viz Tabulka 2) a kterých 

se jedinec ve snaze o naplnění dané skupiny hodnot pokouší dosáhnout (Schwartz a kol., 

2001; Řeháková, 2006; Schwartz, 2006). 
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Tabulka 2 – Typy hodnot a jim odpovídající motivační cíle podle Schwartze (2001; 2006)  

a Řehákové (2006) 

Hodnoty Motivační cíle 

samostatnost nezávislé myšlení a jednání, tvoření  
a prozkoumávání 

stimulace vzrušení, novost, výzvy života 

požitkářství požitek, rozkoš, smyslové uspokojení 

úspěch osobní úspěch při demonstraci 
vlastních kompetencí, definovaný 
společenskými normami 

moc sociální status a prestiž, kontrola nad 
lidmi a zdroji 

bezpečnost vlastní bezpečí, harmonie, stabilita 
společnosti a vztahů, stabilita vlastní 
osoby 

konformita omezení jednání, tendencí a popudů, 
jež by mohly poškodit ostatní a 
porušit společenská očekávání/normy 

tradice respekt, oddanost, přijetí zvyků a idejí 
dané kultury či náboženství 

benevolence zachování a zlepšování blaha těch, 
s nimiž jsme v častém osobním 
kontaktu 

univerzalismus pochopení, ocenění, tolerance  
a ochrana blahobytu všech lidí  
a přírody 

 

Řeháková (2006) sice ve své práci přidává ještě kategorii hodnot spirituality, ale ta nepatří 

do původních univerzálních hodnotových typů, jedná se pouze o jednu z modifikací původní 

Schwartzovy teorie (Schwartz, 2001; Schwartz, 2006).  

 Koncept 10 základních typů lidských hodnot uspořádal Schwartz do kruhového 

modelu (viz Obr. 2), čímž se pokusil názorně vyjádřit jejich vzájemné, dynamické vztahy 

(Schwartz, 2006; Řeháková, 2006).  Ve snaze dosáhnout jedné skupiny hodnot má jednání 

člověka psychologické, praktické a sociální dopady, které mohou být v konfliktu nebo 

v souladu s dosažením jiných hodnot (Schwartz, 2006). Čím blíže jsou si dva hodnotové typy 
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v jakémkoli směru načrtnutého kruhu, tím podobnější si jsou motivace v jejich pozadí,  

a naopak. Schwartz (2006; Řeháková, 2006) pak tento model ještě dále dělí dvěma 

ortogonálními dimenzemi:  

• dimenze sebeobohacení X sebepřesahu (Řeháková, 2006 – uvádí jako posílení 

ega a překročení sebe sama, v tomto pořadí): do této dimenze umisťuje hodnoty 

moci a úspěchu, jež zdůrazňují snahu o dosažení vlastních zájmů oproti 

hodnotám univerzalismu a benevolence, u kterých je primární starost  

o blahobyt a zájmy jiných lidí 

• dimenze otevřenosti změně X konzervace: na níž se pohybují hodnoty 

samostatnosti a stimulace (kladou důraz na nezávislé jednání, myšlení  

a připravenost na novou zkušenost) versus hodnoty bezpečnosti, konformity  

a tradice, které oceňují sebeovládání, řád a odolnost vůči změně 

 

 

Obr. 2 – teoretický model vztahů mezi hodnotovými typy podle Schwartze (Řeháková, 2006; 

Schwartz, 2006) 
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Hodnoty požitkářství zaujímají v tomto modelu zvláštní místo, jelikož sdílí jak prvky 

otevřenosti, tak sebeobohacení (Schwartz, 2006).  

 Teoretický model 10 základních lidských hodnotových typů Schwartze byl zkoumán 

napříč kulturními odlišnostmi, a tyto výzkumy prokázaly univerzální princip organizace  

i složení hodnot (Schwartz, 2006). Lidé se sice mohou lišit v míře důležitosti, již budou 

daným hodnotám přikládat, avšak tato univerzálnost teoretického modelu umožňuje 

studovat vztah souboru hodnot k jiným proměnným napříč různými kulturami (Schwartz, 

2006). 

 Zkoumání hodnot ve vztahu k eudaimonické osobní pohodě se ukázalo být podle 

Ryffové (2014) cenným informačním zdrojem. Pojem hodnoty Ryffová zahrnuje i do své 

teorie dimenze zvládání životního prostředí, když říká, že člověk s vysokým skórem v této 

dimenzi je mimo jiné schopen vybrat nebo vytvořit kontext příhodný vlastním potřebám  

a hodnotám, které zastává (Ryff, 2014). Diener (2000) také vyslovuje předpoklad o vlivech 

kultury na cíle a hodnoty člověka, jež pak ovlivňují jeho sebehodnocení, které má dále vliv 

na jeho životní spokojenost (složka SWB). Proto se v této práci budeme také věnovat vztahu 

hodnotových typů Schwarze a konceptů hédonické a eudaimonické osobní pohody. 

 

 

2.3 Vztah PWB a SWB k jiným psychologickým proměnným 

 V této kapitole představíme převážně novodobé studie obou konceptů osobní 

pohody. Budeme se zde zabývat výzkumy, v nichž autoři zkoumali, nakolik hédonická či 

eudaimonická osobní pohoda souvisí ve svých aspektech a dimenzích se sebehodnocením, 

osobnostními rysy, copingovými strategiemi a hodnotami.  

 V závěru kapitol pojednávajících o vybraných psychologických proměnných jsme 

uvedli, že byly předmětem zájmu autorů, kteří se zabývali osobní pohodou. V této části 

diplomové práce se zaměříme na další, převážně novodobé výzkumy těchto fenoménů  

a jejich vztahů s oběma koncepty osobní pohody.  
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2.3.1 Sebehodnocení a osobní pohoda 

 Barendregt, Van der Laan, Bongers a Van Nieuwenhuizen (2015) a další již zmiňovaní 

autoři (viz kapitola Sebehodnocení) uvádějí, že existuje mnoho studií, kde je sebehodnocení 

považováno za faktor přispívající k vysvětlení části variance osobní pohody. Barendregt  

a kol. (2015) konkrétně dokládají i studie prováděné na vzorku středoškolských studentů, 

kde se tyto vztahy psychologických proměnných potvrdily. Diener a Dienerová (1995) při 

svém výzkumu studentů vysokých škol napříč různými kulturami konstatovali, že 

sebehodnocení koreluje se životní spokojeností (komponenta hédonické osobní pohody), 

ale jejich vztah moderuje individualismus dané kultury (čímž mají na mysli, nakolik je 

hodnota individualismu v dané kultuře považována za žádoucí, tedy motivovanost jedinců, 

aby se cítili sami o sobě spokojeni). To znamená, že v individualistických společnostech 

Západu se sebehodnocení ukázalo být silným prediktorem životní spokojenosti. 

V kolektivistických společnostech východního typu byla korelace mezi těmito faktory slabší, 

což si autoři vysvětlovali jako důsledek ideologie kolektivismu, kdy se jedinci mají snažit být 

součástí relevantních sociálních skupin a kladou spíše důraz na blaho celku na úkor blaha 

jedince (Diener & Dienerová, 1995). Neffová (2011) tvrdí, že lidé s vyšším sebehodnocením 

častěji zažívají „radost“ (odkazující ke složce pozitivních emocí v konceptu SWB). Kebza  

a Šolcová (2005) ve své práci také nalezli vztah mezi vysokou úrovní eudaimonické osobní 

pohody a pozitivním sebehodnocením u dospělé české populace. Další čeští výzkumníci, 

Snopek a kol. (2011), s odstupem několika let od předchozích autorů také nalezli střední až 

vysoké korelace mezi životní spokojeností (SWB) a sebehodnocením u adolescentů z Brna. 

Následující podkapitola bude tedy sloužit k představení aktuálně dosaženého poznání 

v této oblasti za posledních pět let.  

 Anand (2016) zmiňuje studii z USA, v níž byl předmětem výzkumu vzorek dětí ve 

věku 10-13 let. Ty s vysokým sebehodnocením reportovaly zároveň vysoké hodnoty 

v hédonické osobní pohodě (byly obecně „šťastnější“, uvádí autor). Nezáleželo ani tolik na 

sociodemografických faktorech, jako spíše na těch osobnostních, což bylo v souladu 

s výsledky výzkumů u dospělé populace (Anand, 2016). 
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 Armenta a kol. (2015) podávají zprávy o výzkumu, kde jedna skupina osob měla 

provést „dobrý skutek“ (zaplatit za jiného člověka) a druhá skupina si za stejné peníze 

mohla koupit cokoli pro sebe. Ti, kteří provedli „dobrý skutek“, poté vykazovali vyšší úroveň 

hédonické osobní pohody. Autoři si to vysvětlují zvýšením sebehodnocení díky tomuto 

skutku (Armenta a kol., 2015). 

 Azad, Shariat, Farhadi a Shahidi (2018) zkoumali eudaimonickou osobní pohodu  

u lidí pečujících o osoby s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným znevýhodněním. 

Pokoušeli se na základě sebehodnocení a soucitu predikovat hodnotu eudaimonické osobní 

pohody. Zjistili statisticky významnou souvislost mezi sociálním a akademickým 

sebehodnocením a PWB u této populace (Azad a kol., 2018). 

 Bajaj, Gupta a Pande (2016) naznačují, že se sebehodnocení pojí s emocemi  

a hédonickou osobní pohodou. Lidé s nízkým sebehodnocením podle jejich studie častěji 

prožívají negativní emoce, přičemž vysoké sebehodnocení funguje jako nárazník a tlumí tak 

působení úzkostí a depresí, podporuje coping, zlepšuje psychické i fyzické zdraví, pomáhá 

člověku v adaptaci (Bajaj a kol., 2016). 

 Výzkumníci v Číně (Liu, Zhang, Chang & Wang, 2017) se zaměřili na zdravotní sestry 

pracující na jednotce intenzivní péče. U této populace autoři zjistili pozitivní korelaci mezi 

sebehodnocením a hédonickou osobní pohodou (Liu a kol., 2017). Další jejich vědečtí 

kolegové (Du, Li, Chi, Zhao & Zhao, 2015) zkoumali spojení mezi sebehodnocením, 

odvozeném ze vztahů s významnými druhými (uvádějí jako „sociální sebehodnocení“),  

a „psychologickou osobní pohodou“ u dětí s HIV. Tento koncept ale neodpovídá klasické 

eudaimonické osobní pohodě v podání Ryffové, autoři si jej definují zčásti eudaimonicky, 

zčásti se inspirovali i z hédonického pojetí osobní pohody, a zahrnují do něj i psychické 

zdraví (zkoumána byla také depresivita a prožívaná osamělost). Sociální sebehodnocení se 

u daného výzkumného vzorku pojilo s pozitivními aspekty osobní pohody spíš než 

s negativními, přičemž podle výzkumníků bylo sebehodnocení mediátorem vztahu mezi 

sociální oporou a osobní pohodou, protože sociální opora může lidem pomoci udržet pocit 
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vlastní hodnoty z pozitivní zpětné vazby, a tím tak zvyšovat prožitky osobní pohody (Du  

a kol., 2015). 

 Podobné výzkumy v čínském prostředí ještě prováděli například Yu, Zhou, Fan, Yu  

a Peng (2016). Tentokrát si však vybrali za výzkumný vzorek studenty vysokých škol. 

Sebehodnocení autoři chápali jako dvojdimenzionální konstrukt, kde individuální 

sebehodnocení kladlo důraz na sebeúctu, respekt a nadřazenost plynoucí z osobnostních 

charakteristik a schopností člověka; kolektivní sebehodnocení definovali jako hodnocení 

vlastní skupiny jedincem s důrazem na smysl kolektivní hodnoty a zdraví. Oba konstrukty 

však vzájemně korelovaly, nevíme tedy, zda je nutné je od sebe odlišovat, nebo zda je lze 

sloučit pod společný faktor sebehodnocení. Každopádně autoři deklarují na základě svých 

výsledků sebehodnocení jako nejlepší prediktor SWB, přičemž: individuální sebehodnocení 

predikuje odlišnosti v dimenzi pozitivních a negativních emocí (lidé s vyšším 

sebehodnocením se vidí v pozitivnějším světle a cítí se nadřazeni v mnoha ohledech nad 

ostatní); kolektivní sebehodnocení souvisí zas se životní spokojeností. Své poznatky 

uzavírají tvrzením, že vyšší úroveň sebehodnocení tedy predikuje vyšší hodnoty SWB  

i v kolektivistické kultuře (Yu a kol., 2016).  

 Opačný vztah sebehodnocení závislého na moci a SWB u dospělého čínského vzorku 

zjistili Wang a Li (2018). Tento typ sebehodnocení se dle autorů odvíjí od pocitu moci dané 

osoby, a pokud dosahuje extrémně vysokých hodnot, pojí se s nízkými hodnotami SWB, 

protože i malé selhání pak vede k tomu, že osoba pociťuje nedostatečnost/ztrátu moci,  

a v důsledku toho pak i menší osobní pohodu. Své závěry formulují takto: sebehodnocení 

závislé na pocitu moci je negativním prediktorem SWB, jelikož pokud dosahuje vysokých 

hodnot, pojí se s neautentickou vnější motivací, což vede ke snížení životní spokojenosti 

(Wang & Li, 2018). 

 Podobně se o sociální aspekty vztahu sebehodnocení a tentokrát eudaimonické 

osobní pohody zajímali výzkumníci z Teheránu (Írán) - Ghobadi, Shafiei a Gorbani (2018). 

Zde se autoři zabývali specifickým typem sebekritičnosti, v němž lidé zakládají své 

sebehodnocení na názorech svého okolí na vlastní osobu. Podařilo se jim prokázat, že tato 
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sebekritičnost souvisí s nižší úrovní PWB a moderuje vztah mezi osobní pohodou a mírou 

zranitelnosti (Ghobadi a kol., 2018). 

 V poslední studii z kulturního prostředí východních zemí, tchajwanských 

vysokoškoláků (Lin, 2015), se sebehodnocení ukázalo být jedním z významných prediktorů 

osobní pohody – mezi oběma fenomény byla nalezena pozitivní korelace. Ti lidé, kteří měli 

vyšší sebehodnocení, vykazovali i vyšší úroveň osobní pohody. Zde však autor pracoval  

s „psychologickou osobní pohodou“ ve smyslu, že osoba žije svůj život naplno (což částečně 

charakterizuje SWB), přičemž využívá svůj potenciál a věnuje se i osobnímu rozvoji (což je 

obsahem definice PWB) (Lin, 2015). 

 Vrátíme-li se zpět k Dienerově klasickému pojetí hédonické osobní pohody, Diener, 

Pressman, Hunter a Delgadillo‐Chase (2017) replikovali svá zjištění, že sebehodnocení je 

silným prediktorem životní spokojenosti (Diener & Diener, 1995), avšak opět zdůrazňovali 

důležitost aspektu individualismu dané kultury. Griffin a Ward (2016) nebo Margolis  

a Lyubomirsky (2018) došli k podobným závěrům, že se sebehodnocení pojí s vyššími 

hodnotami SWB. Také podporují poznatky o existenci silnějšího vztahu mezi 

sebehodnocením a životní spokojeností v individualistických společnostech, což si 

interpretují tak, že „štěstí“ (ve smyslu SWB) se v individualistických západních zemích více 

spojuje s hédonickým požitkářstvím, kdežto ve východních kulturách k SWB přispívá spíše 

sociální propojenost a vyrovnaný emoční život (emoční stabilita) (Griffin & Ward, 2016).  

 Hédonickou osobní pohodou se také zabývali ve své studii Joshanloo a Daemi 

(2015). Na jejich íránském vzorku až 46% variance SWB vysvětloval faktor sebehodnocení. 

Autoři tedy došli k závěru, že sebehodnocení je prediktorem různých aspektů osobní 

pohody a pozitivního fungování íránského člověka, vyznávajícího islámské náboženství, 

stejně tak jako tomu je i u jedinců v západních společnostech (Joshanloo & Daemi, 2015). 

 Margolis s Lyubomirsky (2018) se pokoušeli dokázat kauzální vztahy mezi 

sebehodnocením a hédonickou osobní pohodou, a to pomocí experimentu. Jedna skupina 

lidí dostávala pozitivní zpětnou vazbu, druhá skupina zas negativní, čímž se Margolis  

a Lyubomirsky (2018) pokoušeli u probandů navodit určitou náladu, a předpokládali její vliv 
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na sebehodnocení. Dále vycházeli z tvrzení, že sebehodnocení má vliv na afektivní 

komponentu osobní pohody - je příčinou pozitivních, negativních emocí a deprese 

(pozitivní sebehodnocení predikuje nízké hodnoty depresivity). Výsledky svého výzkumu 

interpretovali autoři (Margolis & Lyubomirsky, 2018) následovně: sebehodnocení může 

zvyšovat osobní pohodu, protože člověk o sobě má převážně pozitivní mínění; lidé s nízkým 

sebehodnocením necítili tolik pozitivních emocí z příjemných událostí, jelikož měli pocit, že 

si nezaslouží mít radost; optimističtí lidé díky robustnějšímu sebehodnocení vykazují vyšší 

hodnoty osobní pohody (Margolis & Lyubomirsky, 2018).  

 V jiné studii se sama Ryffová (2014) vyjadřuje ke vztahům eudaimonické osobní 

pohody a sebehodnocení. Tvrdí, že stabilní sebehodnocení je prediktorem vysokých hodnot 

v autonomii, zvládání životního prostředí a smyslu života, a také jedním z protektivních 

zdrojů při adaptaci na ztrátu manžela/manželky (Ryff, 2014). 

 Nakonec jsme narazili při rešerši literatury věnující se tomuto tématu na dvě studie, 

které spojení mezi sebehodnocením a osobní pohodou neprokázaly. Zaprvé se jedná  

o jeden z výzkumů Barendregta a kol. (2015), kteří zkoumali adolescenty s vážnými 

psychiatrickými poruchami v ústavní léčbě. Neprokázali vztah mezi sebehodnocením  

a obecným faktorem osobní pohody, pokud do vzorce přidali ještě copingové strategie. 

Sami autoři si tato zjištění vysvětlují specifičností výzkumného vzorku – adolescentní 

psychiatričtí pacienti prý nemají v  léčbě tolik zdrojů osobní pohody a autonomie (dimenze 

PWB) jako běžná populace středoškoláků (Barendregt a kol., 2015). Ani turečtí výzkumníci 

Çakar a Tagay (2017) nenalezli u středoškoláků z veřejných škol a odborných učilišť 

statisticky významný vztah mezi SWB a sebehodnocením. Zdá se být tedy na místě 

prozkoumat, jaké jsou vztahy sebehodnocení a konceptů osobní pohody u české populace 

vysokoškolských studentů.  

 

2.3.2 Osobnostní rysy a osobní pohoda 

 V této části diplomové práce představíme výzkumy, které se zabývaly vztahy mezi 

koncepty osobní pohody a osobnostními rysy pětifaktorového modelu. Dřívější studie 
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v českém prostředí zjistily spojitost sebehodnocení a životní spokojenosti (kognitivní složka 

SWB) s extraverzí, emoční stabilitou (obsažena v rysu neuroticismu) a svědomitostí (Blatný, 

2001). Z této studie také dále vyplývá, že ve vztahu životní spokojenosti, otevřenosti vůči 

novým zkušenostem a přívětivosti se mohou objevovat mezipohlavní rozdíly u dívek  

a chlapců (Blatný, 2001). U českých adolescentů studujících různé typy středních škol došli 

Blatný a kol. (2004) ke shodným výsledkům, avšak kromě toho zjistili, že se s hédonickou 

osobní pohodou pojí také přívětivost. Také v zahraničních výzkumech se prokázal významný 

vztah mezi životní spokojeností a dimenzemi extraverze a neuroticismu v tom smyslu, že 

extravertnější a emočně stabilnější (tj. nízký skór v neuroticismu) lidé vykazují vyšší úrovně 

životní spokojenosti (Blatný a kol., 2005; Snopek a kol., 2011). Zato ve studii Chena a kolegů 

(2012) se ve vztahu k obecnému faktoru osobní pohody pojily všechny osobnostní rysy 

pětifaktorového modelu. Ve spojení s dimenzemi PWB zjistili Chen a kol. (2012) následující 

vztahy: 

• autonomie se pojila s extraverzí, otevřeností vůči zkušenosti a svědomitostí 

• zvládání životního prostředí a sebepřijetí mělo vztah k extraverzi a otevřenosti 

vůči zkušenosti 

• osobní rozvoj a smysl života se vztahovaly k extraverzi, otevřenosti vůči 

zkušenosti, svědomitosti a přívětivosti 

• pozitivní vztahy s druhými lidmi se v kladném směru pojily k extraverzi  

a přívětivosti 

Složky SWB podrobili Chen a kol. (2012) stejné analýze a došli k závěrům, že: 

• pozitivní emoce jsou ve vztahu s extraverzí, otevřeností vůči zkušenosti, 

svědomitostí a přívětivostí 

• negativní emoce jsou spojeny s neuroticismem 

• životní spokojenost má vztah k přívětivosti 

 Ryffová (2014) ve své práci také uvádí některé osobnostní koreláty, které se podílejí 

na odlišnostech v hodnotách PWB. Konkrétně spojuje rys extraverze s vyšší úrovní 

eudaimonické osobní pohody a neuroticismus naopak s nižší (Ryff, 2014). Tato kapitola 
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shrnuje přehled poznatků ze současných výzkumů v této oblasti zkoumání osobnostních 

rysů a konceptů osobní pohody. 

 Anand (2016) ve své práci zastává názor, že hédonická osobní pohoda je obecně 

spojena s osobnostními rysy, ba dokonce i s geny, které se nacházejí v jejich „podloží“. 

Tento autor dokládá především pozitivní vztah rysu extraverze a SWB, a převrácený vztah 

rysu neuroticismu a SWB. Stejné poznatky uvádí ve své studii i Armenta a kol. (2015). Také 

uvádějí extraverzi a emoční stabilitu jako dva rysy, které jsou úzce spojeny se SWB, přičemž 

diskutují smíšené doklady ohledně vztahu rysů přívětivosti a svědomitosti k hédonické 

osobní pohodě (Armenta a kol., 2015). Ovšem souhlasně tvrdí, že existuje vliv vrozených 

komponent na osobnostní rysy a vyslovují předpoklad o možné míře dědičnosti SWB 

(Armenta a kol., 2015). Chang a kol. (2019) se odchylují od klasického výzkumu vztahů 

pětifaktorového modelu osobnostních rysů a SWB, přičemž zkoumají pouze optimismus, 

jenž je položkou sytící rys extraverze (Blatný, 2010). Kolektiv autorů předkládá důkazy  

o tom, že optimismus je u jejich výzkumného vzorku indických studentů důležitým 

prediktorem SWB (Chang a kol., 2019). 

 Interdisciplinární studie Røysamba, Nese, Czajkowskiho a Vassenda (2018) přinesla 

důležité poznatky nejen o osobnostních rysech a hédonické osobní pohodě, ale i jakou roli 

zde hraje výše zmiňovaná dědičnost či vliv prostředí. Jejich výzkumný vzorek se skládal  

z norských dvojčat ve věku kolem 50-65 let. Zjištění těchto autorů naznačuje, že se na 

vysvětlení variance životní spokojenosti (SWB) daného vzorku osob z 65% podílely rysy 

neuroticismu, extraverze a různé aspekty těchto rysů: za neuroticismus zejména úzkost  

a depresivita, za extraverzi se jednalo o aktivitu a pozitivní emoce. Autoři interpretují své 

poznatky tak, že na životní spokojenost z 65% působí genetické vlivy spojené 

s osobnostními rysy pětifaktorového modelu (Røysamb a kol., 2018). 

 Křeménková, Kvintová a Pugnerová (2017) zas prováděly výzkum na českých 

studentech učitelských oborů, v němž se snažily prozkoumat vazbu mezi životní 

spokojeností (SWB) a osobnostními rysy. Potvrdily souvislost mezi životní spokojeností  

a emoční stabilitou (neuroticismus v inverzním vztahu), extraverzí (pozitivní korelace)  
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přívětivostí a svědomitostí (taktéž pozitivní vztahy). Souvislost životní spokojenosti 

s otevřeností vůči zkušenosti prokázána nebyla (Křeménková a kol., 2017).  

 Anglim a Grant (2016) studovali osobnostní rysy v souvislosti s oběma koncepty 

osobní pohody (SWB i PWB) na výzkumném vzorku australských vysokoškoláků, přičemž 

v jejich vzorku dominovaly především ženy (76%). Autoři uvádějí, že PWB se v souvislosti 

s osobnostními rysy zkoumá méně než SWB, přitom predikují lépe dimenze eudaimonické 

osobní pohody (je mezi nimi silnější vztah) než SWB, zejména neuroticismus, extraverze  

a svědomitost. Došli k závěrům, že v konceptu SWB negativní emoce a životní spokojenost 

nejvíce korelovaly s neuroticismem (kladně a záporně, v tomto pořadí); pozitivní emoce zas 

kladně korelovaly s extraverzí. Za PWB autoři (Anglim & Grant, 2016) tvrdí následující: lidé 

otevření novým zkušenostem spíše usilují o osobní růst, nepřívětiví lidé jsou spíše 

konzervativní a podřizují svůj názor většině, svědomití lidé si více váží smyslu života  

a snaží se dosáhnout úspěchu v tom, co si naplánovali. Otevřenost vůči zkušenosti, 

přívětivost a svědomitost se tedy v této studii ukázaly být důležitými koreláty několika 

dimenzí eudaimonické osobní pohody (Anglim & Grant, 2016). 

 Další výzkum zabývající se vztahem PWB a osobnostních rysů, avšak v jiném 

kulturním prostředí, zrealizovali Reshma a Manjula (2016). Ti se zabývali vzorkem Indů ve 

věkovém rozpětí 43 – 55 let. Pro indické prostředí existuje pozměněný nástroj pro měření 

PWB, takže se v něm některé dimenze liší od původních (srov. Mehrotra, Tripathi, & Banu, 

2013). V této studii autoři pozorovali významný inverzní vztah mezi rysem neuroticismu 

a všemi dimenzemi eudaimonické osobní pohody. U jejich výzkumného vzorku se 

svědomitost pojila v kladném směru (tedy opačném než u neuroticismu) se všemi složkami 

PWB. Extraverze významně pozitivně korelovala se zvládáním životního prostředí, 

pozitivními vztahy s druhými a celkovou úrovní PWB. Otevřenost zkušenosti vykazovala 

pozitivní korelaci se sebepřijetím, celkovým PWB a dimenzí zapojení (engagement – 

v indické verzi škál měřících PWB). Rys přívětivosti kladně koreloval pouze s dimenzí 

zvládání životního prostředí (Reshma & Manjula, 2016).  

 Podobná studie opět z indického prostředí a s výzkumným vzorkem dospělých 

indických respondentů ve věku 30-40 let podává zprávy o vztazích osobnostních rysů  
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a hédonické osobní pohody (Tanksdale, 2015). Rys neuroticismu se zde prokázal jako 

významný prediktor negativních emocí, extraverze těch pozitivních. Rys svědomitosti 

predikoval všechny dimenze SWB, zejména životní spokojenost, Tanksdale (2015) jej uvádí 

jako nejsilnější prediktor této složky hédonické osobní pohody. Rysy přívětivosti  

a otevřenosti zkušenosti v tomto výzkumu nijak nepřispívaly k vysvětlení SWB (nebyly 

nalezeny statisticky významné vztahy), což bylo v rozporu s předchozími výzkumy, které 

však pocházely z kulturního prostředí zemí Západu (Tanksdale, 2015).   

 V evropském kulturním prostředí mohou být zdrojem nejnovějších poznatků  

o vztazích osobnostních rysů a osobní pohody následující tři studie. První z nich pochází ze 

Španělska a autoři se v ní zajímali o vztahy SWB a osobnostních rysů pětifaktorového 

modelu u velmi starých, zdravých rezidentů domovů pro seniory (Etxeberria, Etxebarria & 

Urdaneta, 2018). Zjištění plynoucí z tohoto výzkumu poukazují na to, že svědomitost, 

extraverze a otevřenost vůči zkušenosti se vynořují jako nejsilnější prediktory pozitivních 

emocí u této populace. Rys neuroticismu byl prediktorem negativních emocí. Ve vztahu 

k životní spokojenosti se ukázaly být nejvlivnějšími prediktory rysy extraverze  

a neuroticismu, přičemž u neuroticismu nalezli autoři inverzní vztah (tedy čím více byla 

osoba emočně labilní, tím nižší životní spokojenost vykazovala) (Etxeberria a kol., 2018). 

 V sousedním Polsku prováděli výzkum Zięba, Surawska a Zalewska (2018). Jejich 

výzkumný vzorek se skládal z přibližně rok nezaměstnaných dospělých Poláků, u nichž 

zkoumali vztahy osobnostních rysů pětifaktorového modelu, self-efficacy, sebehodnocení, 

SWB a podnikatelských aktivit. Výsledky jejich zkoumání poukazují na zápornou korelaci 

neuroticismu a životní spokojenosti, kladný vztah mezi otevřeností vůči zkušenosti  

a pozitivními emocemi, a také pozitivní korelaci mezi rysy přívětivosti, svědomitosti,  

a životní spokojeností a pozitivními emocemi. Mimo jiné autoři také mluví o vztahu mezi 

rysy extraverze, neuroticismu (inverzní vztah) a otevřenosti vůči zkušenosti se 

sebehodnocením (Zięba a kol., 2018). 

 Pokud se přesuneme do oblasti psychopatologie, nabízí se nám longitudinální 

výzkum nizozemských autorů (van Dijk, Schirmbeck & de Haan, 2018). Tito autoři se 

zaměřili na skupinu psychiatrických pacientů trpících schizofrenií a porovnávali jejich 
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výsledky s kontrolní skupinou zdravých jedinců, přičemž prováděli i opakovaná měření po 

3 a 6 letech. Pacienti vykazovali obecně nižší hodnoty hédonické osobní pohody a ti se 

stabilní nízkou úrovní SWB skórovali nejvíce v rysech neuroticismu, avšak nejméně 

v extraverzi oproti těm pacientům, u nichž zaznamenali zvýšení úrovně SWB nebo ji 

reportovali stabilně na vyšší úrovni. Tento vzorec osobnostních rysů (vyšší neuroticismus, 

nižší extraverze) se objevoval ve spojení s nízkou úrovní SWB i po šesti letech u obou skupin 

(jak u kontrolní, tak i u psychiatrické). Neuroticismus se ukázal být negativně spojen se SWB, 

kdežto extraverze naopak pozitivně, a to jak po třech, tak po šesti letech. Autoři interpretují 

svá zjištění tak, že osobnostní rysy korelují se SWB bez ohledu na psychotické či depresivní 

symptomy (van Dijk a kol., 2018).   

 Zajímavý výzkum provedli i Howell, Ksendzová, Nestingen, Yerahian a Iyer (2017).  

Pokusili se na amerických vysokoškolských studentech a dospělých Američanech testovat 

model, který předpokládá vztah mezi osobnostními rysy a osobní pohodou v denním 

horizontu. Autoři zkoumali, zda každodenní rozpoložení člověka (autoři označují jako 

osobnostní stav) má vliv na momentální stav osobní pohody v hédonickém pojetí. 

Z provedených studií vyplynulo, že lidé vykazovali vyšší SWB a zažívali častěji pozitivní 

emoce ve dnech, kdy se cítili být extravertovaní (sociálnější), přívětiví (důvěřivější), 

svědomití (zodpovědní), emocionálně stabilní (klidní a relaxovaní, ne úzkostní) a otevření 

novým zkušenostem (zvídaví). Také ve dnech, kdy se jedinci cítili přívětivější a méně 

neurotičtí zažívali méně negativních emocí (Howell a kol., 2017).  

 Z mnohých moderních výzkumů je zřejmé, že vztahy mezi dimenzemi PWB  

a osobnostními rysy se příliš autorů nezabývá (Anglim & Grant, 2016), hlavní zaměření ve 

výzkumech v této oblasti bývá na hédonický koncept osobní pohody. Navíc lze pozorovat 

odlišné vztahy mezi jednotlivými rysy a složkami či dimenzemi obou konceptů osobní 

pohody v závislosti na kulturním kontextu (viz výše studie z evropského prostředí versus 

z indického). Tato diplomová práce by tedy mohla přispět k současnému poznání v této 

oblasti i na území České republiky. 
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2.3.3 Copingové strategie a osobní pohoda 

 Nyní bychom se rádi zaměřili na vztahy copingových strategií a koncepcí osobní 

pohody. Jak už bylo zmíněno výše v textu, mnozí autoři se zabývali tím, jak se lidé 

vypořádávají se zátěžovými situacemi, a zda tyto strategie souvisí s určitými úrovněmi 

prožívání osobní pohody. Například Lyubomirsky (2001) uvádí, že lidé zaměřující se na 

úspěch spíše než na vyhýbání se neúspěchu, vykazují vyšší hodnoty hédonické osobní 

pohody, a podílejí se na tom zejména strategie pozitivního přerámování a používání 

humoru. Marroquín, Tennen a Stanton (2017) tvrdí, že vyhýbavé copingové strategie 

generují v dlouhodobém horizontu více distresu, zahrnují maladaptivní chování (např. 

abúzus alkoholu a drog) a přispívají k rozvinutí depresivních symptomů. Naopak používání 

strategií zaměřených na problém zlepšuje osobní pohodu, protože pozitivní přerámování 

stresorů a snaha o sociální kontakt predikují vyšší hodnoty v pozitivních emocích 

(Marroquín, Tennen & Stanton, 2017; Robinson & Eid, 2017). V této podkapitole se tedy 

čtenáři nabízí rešerše nejnovějších výzkumů a studií na toto téma z let 2014 až 2019 napříč 

různými kulturami. 

 Barendregt a kol. (2015) použili ve své studii velmi specifický vzorek – jednalo se  

o adolescenty s vážnými psychiatrickými poruchami v ústavní léčbě. Z jejich výzkumu 

vyplynulo, že u této populace copingové strategie moderují vztah mezi osobní pohodou  

a sebehodnocením, přičemž aktivní coping přispívá k vyššímu sebehodnocení a tím pádem 

i k vyšším hodnotám prožívané obecné osobní pohody (nepoužívají koncepci SWB nebo 

PWB). Autoři mluví o tom, že zvládání zátěžových situací pravděpodobně ovlivňuje osobní 

pohodu i sebehodnocení u jedinců v restriktivním prostředí (ústavní léčbě) (Barendregt  

a kol., 2015).  

 Nipp, El‐Jawahri, Fishbein, Eusebio, Stagl, Gallagher, Park, Jackson, Pirl, Greer  

a Temel (2016) se také zaměřili na psychiatrickou populaci, a to na vzorek „nově“ 

diagnostikovaných pacientů s nevyléčitelnou gastrointestinální rakovinou a rakovinou plic. 

Z textu vyplynulo, že autoři volně zaměňují pojmy kvality života a osobní pohody, přičemž 

ji zkoumají v různých oblastech: fyzické, funkční, emocionální a sociální. Pacienti používající 

copingové strategie vyhledávání emoční podpory sociálního okolí a přijetí vykazovali vyšší 
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úrovně prožívané obecné osobní pohody. Inverzně s ní naopak korelovaly strategie popření 

a sebeobviňování (Nipp a kol., 2016).  

 Freire, Ferradás, Valle, Núñez & Vallejo (2016) si pro svůj výzkum vztahů mezi 

eudaimonickou osobní pohodou a copingovými strategiemi vybrali vzorek španělských 

univerzitních studentů, jelikož tato populace při svém studiu zažívá častý stres a je k němu 

náchylná. Zde se studie zaměřila na to, zda lze 4 ukazatele PWB (zvládání životního 

prostředí, smysl života, sebepřijetí a osobní rozvoj) považovat za determinanty několika 

copingových strategií (pozitivní přerámování, vyhledávání sociální podpory, plánování). 

Výsledky poukázaly na vztah vysokých hodnot PWB s užíváním zmíněných 3 adaptivních 

strategií. Čím vyšší osobní pohodu osoba udávala, tím vyšší hodnoty také vykazovala 

v aplikaci všech těchto copingových strategií (Freire a kol., 2016).  

 Vysokoškolští studenti se zdají být dobře dostupným výzkumným vzorkem  

a studovali je i Chang a kol. (2019). Tentokrát se však jednalo o indické studenty v Asii, kteří 

byli požádáni o vyplnění COPE inventáře a škály k měření hédonické osobní pohody. 

Nejspolehlivějším faktorem pro predikci všech tří dimenzí SWB se u této populace ukázala 

být strategie používání humoru v zátěžové situaci. Popření, behaviorální stažení, ventilace 

emocí a užívání drog se s hédonickou osobní pohodou pojily inverzně (tedy pokud jedinec 

používal tyto strategie, vykazoval spíše nižší hodnoty SWB). Zdrženlivost a potlačení jiných 

aktivit byly v pozitivním vztahu s pozitivními emocemi, mentální neangažovanost naopak 

v převráceném vztahu k pozitivním emocím a negativně korelovala i s životní spokojeností 

(Chang a kol., 2019).  

 Malkoҫ s Yalҫinem (2015) zvolili pro svou studii na tureckých vysokoškolácích 

Dienerovu Flourishing Scale, která měří tzv. psychosociální prosperování – pojem, jímž 

Diener přemostil subjektivitu hédonické osobní pohody k eudaimonickému pojetí 

(obsahuje škály kvalitních vztahů s druhými lidmi, respekt od sociálního okolí, přispívání 

všeobecnému blahu, smysluplný život) (Malkoҫ & Yalҫin, 2015). Došli k závěru, že efektivní 

nebo aktivní (ve smyslu na problém zaměřené a adaptivní) copingové strategie pomáhají 

zmírnit distres a řešit problémy, tudíž se zvyšuje i osobní pohoda osob tyto strategie 



47 
 

využívající. Také sociální sítě poskytují lidem pocit vlastní hodnoty, pozitivní zkušenost  

a pocit celkové osobní pohody. Oproti tomu však tyto prožitky osobní pohody snižovaly 

neefektivní způsoby řešení zátěžových situací, jako jsou popření a stažení se (Malkoҫ & 

Yalҫin, 2015). 

 Na opačné straně světa o rok dříve publikovali Yeh a Chiao (2018) výzkum opět 

prováděný na vysokoškolských studentech, ale tentokrát ve Spojených státech amerických. 

Studovali souvislost eudaimonické osobní pohody a copingových strategií zaměřených na 

problém či emoce. Ve výsledcích pozorovali statisticky významnou korelaci PWB  

a copingových strategií zaměřených na problém, což autoři interpretovali tak, že tento 

způsob zvládání zátěže snižuje deprese, úzkosti a potlačuje myšlenky na sebevraždu. Lidé 

mohou pomocí těchto strategií nalézt způsob řešení nebo naplánovat postup k zvládnutí 

problému, vykazují pozitivní myšlení, a to jim pomáhá udržovat si osobní pohodu. 

Inverzními prediktory se naopak ukázaly být copingové strategie zaměřené na emoce. 

Podle otázek v použitém dotazníku došli autoři k interpretaci, že tyto strategie nabádají  

k popírání problému a sebeobviňování – a pokud lidé dané strategie hojně používali, ukázal 

se vztah s nižšími hodnotami PWB. Jedině u strategie užívání alkoholu (u Carvera jako 

strategie úniku k drogám) nebyl nalezen statisticky významný vztah s konceptem 

eudaimonické osobní pohody (Yeh & Chiao, 2018). 

 Na rozdíl od předchozích, Mayordomo-Rodríguez, Meléndez-Moral, Viguer-Segui  

a Sales-Galán (2015) zvolili vzorek mladých dospělých ve španělské populaci. Copingové 

strategie zaměřené na problém (podle autorů také nazývané aktivními copingovými styly) 

predikovaly vyšší hodnoty eudaimonické osobní pohody, zatímco strategie zaměřené na 

emoce byly s PWB v převráceném vztahu. Lidé používající aktivní způsoby vypořádání se 

s problémy spíše prožívali nižší úroveň stresu. Čím více jedinci používali copingové strategie 

zaměřené na emoce, tím nižší hodnoty eudaimonické osobní pohody udávali (Mayordomo-

Rodríguez a kol., 2015).  

 O rok později Mayordomo, Viguer, Sales, Satorres a Meléndez (2016) vydali studii  

s dospělou španělskou populací (tentokrát se jí účastnily osoby ve věku střední dospělosti) 
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a zjišťovali možnost predikce eudaimonické osobní pohody pomocí copingu a resilience (tu 

vysvětlují jako kompetence či pozitivní a efektivní způsoby zvládání zátěže v reakci na 

nebezpečí). Copingové strategie, jež byly předmětem statistické analýzy, hodnotil kolektiv 

autorů pomocí dotazníku Coping strategies Questionnaire (Mayordomo a kol., 2016). 

Přestože obsahuje pouze 7 škál, převážně odpovídají výtažku z Carverových strategií. 

Z výsledků této práce vyplývá, že PWB lze predikovat pomocí resilience, jejímiž prediktory 

jsou copingové strategie zaměřené na problém, ale také pomocí na emoce zaměřených 

strategií v opačném směru. Inverzní vztah těchto způsobů zvládání zátěže je interpretován 

tak, že vedou k rozvinutí úzkostí nebo depresí (Mayordomo a kol., 2016).  

 Zajímavou longitudinální studii provedli také Chua, Milfont, a Jose (2015) na 

novozélandských adolescentech. Měření hodnot orientace na budoucnost (pomocí části 

dotazníku Ryffové k měření PWB), copingových strategií a osobní pohody v obecném 

smyslu (zaměřili se pouze na aspekty užívání drog, vitality, spánku atd.) probíhalo ve třech 

časových periodách. Orientace adolescentů na budoucnost predikovala nižší hodnoty (tedy 

méně časté užívání) maladaptivních copingových strategií, a na to také navazovala snížená 

frekvence užívání drog a alkoholu, či jiné chování vedoucí k sebepoškozování. Stejně tak 

tato orientace byla prediktorem častějšího využívání adaptivních copingových strategií, což 

ve svém důsledku zvyšovalo prožitky osobní pohody. Protektivní faktor adaptivních 

strategií se ukázal jako méně silný než redukce maladaptivních copingových strategií ve 

smyslu jejich vlivu na osobní ne/pohodu (Chua a kol., 2015). 

 Dále se vztahem copingových strategií a osobní pohody zabývali Subedi, Edge, 

Goldie a Sawhney (2019), ovšem na specifickém vzorku bhútánských uprchlíků 

přesídlených do Kanady. Osobní pohodu vnímali jako jednodimenzionální obecný 

konstrukt, pokrývající dimenze úzkostnosti, depresivity, obecného zdraví, pozitivní osobní 

pohody, sebekontroly a vitality. Identifikovali pět prediktorů obecné osobní pohody: věk, 

vzdělání a tři copingové strategie – pozitivní přerámování, sebeobviňování a ventilaci 

emocí. Vyšší hodnoty vzdělání a pozitivního přerámování byly spojeny s vyššími hodnotami 

osobní pohody, kdežto vyšší úroveň sebeobviňování u osob mezi 41-50 lety predikovala 

nízké hodnoty v pocitech osobní pohody (Subedi a kol., 2019).  
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 Dále se tomuto tématu věnovali Lee a kol. (2019) při výzkumu vlivu copingových 

strategií na eudaimonickou osobní pohodu v kontextu práce zdravotních sester a bratrů na 

Tchaj-wanu. Jejich vzorek se převážně sestával z ženského personálu a byl tak značně 

homogenní a specifický. Na problém zaměřené copingové strategie významně podporovaly 

pozitivní predikci eudaimonické osobní pohody, naopak vyhýbavé strategie (kam autoři 

zahrnují humor, náboženství, ventilaci emocí, sebeobviňování a sebe-rozptýlení) se pojily 

převráceně ke skórům v PWB, což autoři interpretovali tak, že byly prediktory negativních 

důsledků na psychické zdraví zdravotnického personálu nemocnic (Lee a kol., 2019). 

 Zdá se tedy, že adaptivní copingové strategie zaměřené na problém pozitivně 

korelují s koncepty osobní pohody, kdežto užívání maladaptivních, „únikových“ strategií 

naopak predikuje nízké hodnoty prožitků osobní pohody. U českých studentů tyto spojitosti 

zkoumány nebyly, což se však pokusíme postihnout v našem výzkumu. 

 

2.3.4 Hodnoty a osobní pohoda 

 Kromě copingových strategií různí autoři zkoumají také souvislosti konceptů 

hédonické a eudaimonické osobní pohody s hodnotami podle Schwartze, jak jsme již lehce 

odkryli v závěru kapitoly věnující se teorii hodnotových typů (viz kapitola 4.2.4). Haslam, 

Whelan a Bastian (2009) ve své práci zjistili, že SWB koreluje se čtyřmi hodnotami 

spojovanými s osobním růstem (stimulací, samostatností, univerzalismem a benevolencí). 

Tyto korelace se zakládaly zejména na spojení s pozitivními emocemi, avšak autoři také 

komentují působení osobnostních rysů pětifaktorového modelu jakožto moderátorů těchto 

vztahů (Haslam a kol., 2009). Dále se budeme zabývat nejnovějšími poznatky studií v oblasti 

vztahů hodnotových typů Schwarze a konceptů osobní pohody. 

 V rešerši studií, jež provedli Hanel a Wolfradt (2016), se objevila zjištění  

o inverzních vztazích hodnot samostatnosti, stimulace a hédonismu s depresivní náladou. 

Nutno podotknout, že Hanel a Wolfradt (2016) chápali propojenost hodnot a SWB 

z hlediska pozitivních emocí – tedy pokud se některé hodnoty pojily s depresivním 

prožíváním, negativně ovlivňovaly úroveň prožívané hédonické osobní pohody.  
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 Jamaludin, Sam, Sandal a Adam (2016) prováděli výzkum na univerzitních 

studentech z různých zemí, ovšem na studijním pobytu v Norsku. U vysokoškoláků, kteří 

byli kvůli studiu v Norsku dlouhodobě, nevykazovaly žádné z hodnot statisticky významné 

spojení se SWB. U studentů na krátkém studijním pobytu se ukázaly jako významné jen 

hodnoty univerzalismu ve vztahu k SWB, což autoři interpretují tak, že tito studenti 

pravděpodobně dávají přednost společenským podmínkám podporujícím nesobeckost, 

pochopení, toleranci, ochranu přírody a blahobyt všech lidí, díky čemuž pak zažívají vysokou 

úroveň hédonické osobní pohody. Tudíž pak benefitují ze svého pobytu v Norsku převážně 

kvůli čisté přírodě a společnosti blahobytu v této zemi. Skutečnost, že jinak nepozorovali 

významné vztahy SWB a hodnot si autoři vysvětlují specifičností výzkumného vzorku. Podle 

autorů je možné, že mezinárodní studenti při pobytu v zahraničí nekladou takový důraz na 

hodnoty benevolence, protože se mohou cítit izolovaní a mají potíže se svou sociální 

adaptací. V tomto případě by pak velký důraz na sociální vztahy mohl mít negativní dopad 

na jejich osobní pohodu (Jamaludin a kol., 2016). 

 Morrison a Weckroth (2018) popsali souvislosti hodnot a SWB na vzorku osob, které 

žily v největším metropolitním centru Finska, a které poměřovali s rezidenty jiných oblastí 

v téže zemi. Vycházeli přitom z teorie, že zde hraje roli i přizpůsobení se člověka na dané 

kulturní prostředí, v němž žije – ti, co se mu přizpůsobí, spíše zažívají prožitky osobní 

pohody v hédonickém smyslu, například: rezidenti mimo-metropolitních regionů Finska se 

spíše identifikovali s vnitřními hodnotami orientovanými na komunitu či společnost – autoři 

mezi ně řadí hodnoty benevolence a konformity – a obě dvě pozitivně korelují se SWB. Dále 

autoři zmiňují souvislost externích hodnot (mezi něž řadí hodnoty bezpečnosti, moci  

a tradice – orientované „ven“) s nižším skórem v životní spokojenosti, a vnitřních hodnot 

(samostatnosti, hédonismu a stimulace – orientované na vlastní osobu) s relativně vysokou 

úrovní SWB. Také mluví o vnějších hodnotách zaměřených na sebe (moci  

a úspěchu), jejichž zastávání se však pojí s nízkým SWB (Morrison & Weckroth, 2018). 

K podobným závěrům také došli Wang a Li (2018). Zdraví a SWB podle jejich zjištění 

podporují spíše vnitřní hodnoty (zde vzpomínají osobnostní růst, jenž lze zařadit pod 
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hodnoty stimulace – reprezentující novost a přijímání výzev v životě), naopak v inverzním 

vztahu se nacházejí externí hodnoty (např. uvádějí autoři hodnoty moci) (Wang & Li, 2018).  

 K  tématu vnitřních versus externích hodnot a jejich vztahů k osobní pohodě se také 

vyjadřují ve svém díle Sagiv, Roccas a Oppenheim‐Weller (2015). Podle nich externí 

hodnoty moci, bezpečnosti, konformity a tradice motivují jedince ke snahám o cíle, jejichž 

dosažení často vyžaduje zapojení v aktivitách s vysokou mírou distresu, tudíž negativně 

ovlivňují SWB. Ostatní vnitřní hodnoty samostatnosti, univerzalismu, benevolence  

a úspěchu vnímají jakožto ve své podstatě „zdravé“, tedy v kladném vztahu k prožitkům 

hédonické osobní pohody. Svá tvrzení dokládají na několika studiích. Například výzkum 

belgických studentů prokázal pozitivní korelaci SWB a benevolence, stimulace  

a univerzalismu (vyjádřené aspiracemi afiliace, osobnostního růstu a přínosu pro druhé); 

inverzní vztah nalezli u hodnot moci a finančního úspěchu (hodnoty moci reprezentovaly 

úsilí o slávu a prestižní image dané osoby) (Sagiv a kol., 2015). Zastávání hodnot moci navíc 

souviselo s psychickým i fyzickým distresem a negativními emocemi (složka SWB), kdežto 

afiliační aspirace kladně korelovaly s pozitivními emocemi. U amerických vysokoškolských 

studentů se zas prokázalo, že pouhé přemýšlení o vnitřních hodnotách (například 

samostatnosti – v originálním textu uvedeno jako hodnoty autonomie) bylo možné 

považovat za pozitivní prediktor budoucího stavu osobní pohody (Sagiv a kol., 2015).  

 Sjöberg (2018) provedl mezinárodní studii napříč 28 zeměmi Evropy v kontextu 

pracovní psychologie a zjistil, že hodnoty bezpečnosti záporně korelovaly s životní 

spokojeností, kdežto u hodnot stimulace žádný významný vztah k životní spokojenosti 

nalezen nebyl. Ve své práci autor prokázal, že lidé kladoucí důraz na hodnoty bezpečnosti 

tváří v tvář pracovní nejistotě vykazují nižší úroveň hédonické osobní pohody, oproti tomu 

lidé preferující hodnoty stimulace prožívají vyšší úrovně SWB i v situacích, kdy hodnotí svůj 

zaměstnanecký vztah jako nejistý (Sjöberg, 2018).  

 V evropské studii Sortheixové and Lönnqvista (2014) napříč 25 státy se zjistilo, že 

hodnoty benevolence a hédonismu kladně korelují s životní spokojeností (SWB) ve všech 

zemích. Relativně k míře socioekonomického vývoje dané země (Human Development 
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Index = HDI) pak také výsledky naznačovaly pozitivní vztahy mezi hodnotami samostatnosti, 

stimulace a životní spokojeností. Oproti tomu hodnoty moci, bezpečnosti  

a konformity byly s kognitivní složkou hédonické osobní pohody v obráceném vztahu 

(Sortheix & Lönnqvist, 2014; Sortheix & Schwartz, 2018).  

 Pokračováním předchozí studie se pak stal evropský průzkum Sortheixové  

a Schwartze (2017; 2018). Ten zahrnoval 32 evropských států a výzkumný vzorek se skládal 

z osob starších 15 let. Autoři nalezli pozitivní vztah mezi životní spokojeností  

a hodnotami samostatnosti, stimulace, benevolence a hédonismu. Inverzní vztah ke stejné 

složce hédonické osobní pohody vykazovaly hodnoty bezpečnosti, konformity  

a tradice. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že hodnoty moci mají také převrácený vztah 

k životní spokojenosti, a to bez ohledu na hodnoty, jichž si považují lidé v dané kultuře. 

Autoři studie tento jev interpretovali jako důsledky normativní síly společnosti pomocí 

mechanismu sociálních sankcí (Sortheix & Schwartz, 2018). U hodnot univerzalismu  

a úspěchu nebyl nalezen žádný statisticky významný vztah k hédonické osobní pohodě 

(Sortheix & Schwartz, 2017; Sortheix & Schwartz, 2018).  

 Další zajímavou studii z evropského prostředí provedli také Ariza-Montes, Arjona-

Fuentes, Han a Law (2018). Ti se snažili u populace evropských šéfkuchařů sledovat vztah 

mezi spokojeností se zaměstnáním a SWB, přičemž předpokládali jako moderátory vztahu 

Schwartzovy hodnotové typy (konkrétně hodnoty moci, úspěchu a benevolence). Zjištění 

této práce potvrzují, že zlepšení spokojenosti s prací se pojí se zvýšením úrovně SWB, avšak 

naznačují také možnou významnou roli hodnot jakožto moderátorů interakce mezi 

pracovním a osobním životem. Hodnoty benevolence vykazovaly pozitivní efekt na vztah 

pracovní spokojenosti a SWB, hodnoty tradice působily na SWB v opačném směru. Vztah 

byl oslaben také u osob, které dávaly přednost svým zájmům před čímkoli jiným - to 

znamená, že na jejich hodnotovém žebříčku dominovaly hodnoty moci a úspěchu (Ariza-

Montes a kol., 2018).  

 Vztah mezi hodnotami a konstrukty osobní pohody je mezi výzkumníky diskutovaný 

zejména pokud jde o mechanismy působící v pozadí těchto vztahů. Existují různé teoretické 
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perspektivy možného přístupu k tomuto tématu (Sortheix & Schwartz, 2017; Sortheix & 

Schwartz, 2018). Teorie „zdravých hodnot“ vysvětluje jejich přímé působení na zvýšení SWB 

díky tomu, že usilujeme o hodnoty uspokojující psychologické potřeby růstu  

a sebeaktualizace. Oproti tomu snaha o dosažení hodnot, které podporují vlastní zájem  

a zvýšení vlivu osoby, naopak snižuje prožitky hédonické osobní pohody (Sortheix & 

Schwartz, 2018). Zadruhé jmenují autoři perspektivu kongruence hodnot jedince a kultury, 

v níž žije, a která má určující vliv na to, které hodnoty budou podporovat či snižovat prožitek 

SWB (Sortheix & Lönnqvist, 2014; Sortheix & Schwartz, 2018). Kongruence hodnot 

ovlivňuje SWB buď prostřednictvím sociálních sankcí za inkongruenci, snížením nabídek 

(možností) z prostředí, nebo osoba může prožívat interní konflikt hodnot, když přijme nové 

hodnoty z prostředí, jež se neslučují s jejím starým hodnotovým systémem (Sortheix & 

Lönnqvist, 2014; Sortheix & Schwartz, 2017). K této teorii existuje výzkum v ruském 

prostředí provedený Khaptsovou a Schwartzem (2016). Tito autoři zjistili vyšší životní 

spokojenost u osob, jejichž hodnoty byly více kongruentní s hodnotami ostatních lidí se 

stejnými sociodemografickými charakteristikami věku, vzdělání, pohlaví atd. (Khaptsova & 

Schwartz, 2016). Zatřetí zmiňují Sortheixová a Schwartz (2018) možnost mediace vztahu 

hodnot a SWB prostřednictvím emocí. Člověkem zastávané hodnoty ovlivňují preferované 

emoce, které by jedinec toužil prožívat (např. benevolentní lidé touží prožívat více empatie 

a lásky), a to bez ohledu na jejich obsah (osoby uznávající hodnoty moci touží podle této 

teorie více prožívat nenávist a zlost) (Tamir, Schwartz, Oishi & Kim, 2017). Lidé jsou tedy 

„šťastnější“ (ve smyslu prožívání hédonické osobní pohody), pokud zažívají emoce, jež 

podporují jimi zastávané hodnoty (Tamir a kol., 2017; Sortheix & Schwartz, 2018).   

 Někteří autoři komentují také přispívání hodnot k osobní pohodě samotným 

naplněním cílů, které zastávají (Sagiv a kol., 2015; Sortheix & Schwartz, 2018). Zdá se 

logické, že úspěšné dosažení důležitých hodnot, nebo spíše cílů, k nimž dané hodnoty 

motivovaly, pravděpodobně povede k nárůstu úrovně SWB (Sagiv a kol., 2015; Sortheix & 

Schwartz, 2018).  

 V této diplomové práci se nebudeme podrobně zaobírat mechanismy či teoriemi 

vysvětlujícími možnou existenci vztahů mezi hodnotami a koncepty osobní pohody. Z výše 
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uvedených výzkumů je patrné, že se v současné době příliš autorů nezabývá ryze vztahem 

PWB a SWB se skupinami hodnot, nýbrž že do svých studií zahrnují ještě jiné proměnné 

(např. kulturu, osobnostní rysy a emoce) a teoretické koncepty. Proto jsme si v naší studii 

zvolili Schwartzovy základní lidské hodnoty za další z proměnných a pokusíme se zkoumat 

čistě jejich vztahy ke konceptům hédonické a eudaimonické osobní pohody. 
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3 Empirická část 

3.1 Výzkumné předpoklady 

 Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat konceptuální svébytnost či 

podobnost hédonické a eudaimonické osobní pohody. K těmto poznatkům chceme dojít 

pomocí explorace vztahů konstruktů PWB a SWB k jiným psychologickým proměnným  

u české vysokoškolské populace (výzkumný vzorek je popsán v další podkapitole). Pro naši 

studii jsme vybrali koncepty sebehodnocení, osobnostní rysy, copingové strategie  

a hodnoty.  

 Z poznatků přehledové analýzy literatury v teoretické části, jež podává zprávy  

o současném poznání v této oblasti, docházíme k následujícím výzkumným předpokladům 

a otázkám, které se snažíme v této práci objasnit. 

 Jako hlavní si klademe otázku, zda je možné koncepty hédonické a eudaimonické 

osobní pohody odlišit pomocí statistické analýzy jejich vztahů s jinými psychologickými 

proměnnými. Přitom předpokládáme (1), že je lze na této úrovni konceptuálně rozlišit, tedy 

že s PWB a SWB budou souviset různé psychologické fenomény nebo alespoň některé 

rozdílné složky těchto fenoménů. 

 Dále se na základě rešerše odborné literatury zabýváme výzkumnými předpoklady 

vztahujícími se ke každé psychologické proměnné zvlášť: 

• (2) Dosavadní poznatky v odborné literatuře a mezinárodních studiích naznačují, že 

jak hédonická, tak eudaimonická osobní pohoda souvisejí se sebehodnocením. 

Předpokládáme tedy, že vztahy s touto proměnnou budou u obou konceptů osobní 

pohody obdobné či stejné. 

• (3) Osobnostním rysům se ve vztahu ke konceptům osobní pohody věnuje poměrně 

velké množství autorů. Poznání dosažené v této oblasti hovoří o zřejmých vztazích 

osobnostních rysů k PWB i SWB. Budeme proto předpokládat, že analýza těchto 

vztahů ve výsledku poukáže na podobnost obou konstruktů. 

• (4) U copingových strategií lze v literatuře nalézt informace o jejich rozmanitých 

vztazích k hédonické a eudaimonické osobní pohodě. Nicméně poznatků v této 
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oblasti ještě není tolik, jako například v případě osobnostních rysů. Proto v tomto 

případě půjde o explorační studii, jejímž cílem bude prozkoumat, jak souvisí PWB  

a SWB s copingovými strategiemi u českých vysokoškoláků, a zda lze tyto konstrukty 

v této analýze od sebe odlišit. 

• (5) Pokud jde o Schwartzovy hodnoty, velmi málo studií a autorů se zabývá jejich 

spojitostmi s PWB a SWB bez jakýchkoli „příměsí“, ve smyslu jiného zvláštního 

výzkumného záměru ve velmi specifickém kontextu, než je naše obecné zkoumání 

vztahu hodnot k prožívané osobní pohodě. Také zde se zaměříme spíše  

na explorační výzkum: zda a jak souvisí PWB a SWB s hodnotami podle Schwartze? 

Budeme schopni na našem výzkumném vzorku pozorovat nějaké rozdíly ve vztazích 

k hédonické a eudaimonické osobní pohodě? 

 

 

3.2 Výzkumný vzorek 

 Respondenti v naší studii byli získáni mezi lety 2004 až 2005 na Masarykově 

univerzitě v Brně. Oslovení probíhalo přes univerzitní informační systém prostřednictvím 

dopisu (Příloha 1), tudíž se jedná o výzkumný soubor složený výhradně z vysokoškolských 

studentů. Z celkového počtu 3517 účastníků studie bylo možné získat validní data od 2368 

osob (to znamená návratnost kolem 67%), z toho 767 mužů a 1601 žen ve věku 17 – 47 let  

(M = 22 let). Tito lidé vyplňovali sérii elektronických dotazníků, které popisujeme v další 

kapitole. Ve výzkumné baterii, dohromady čítající 432 položek, bylo obsaženo několik 

otázek na demografické údaje respondenta, evaluaci studia na Masarykově univerzitě  

a celkem 11 různých psychologických nástrojů a metod. Z těch jsme s vedoucím této práce, 

prof. Blatným, pro náš výzkum vybrali následujících šest, relevantních k našemu 

výzkumnému záměru. 

 V mnoha případech různí respondenti nevyplnili všech 432 položek a jejich hodnoty 

v daných dotaznících chybí, proto musíme dopředu upozornit na to, že zařazené odpovědi 
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ve statistickém zpracování různých psychologických metod se mohou co do počtu mírně 

odlišovat.  

 

 

3.3 Použité metody 

 V naší analýze používáme různé psychologické proměnné, tudíž jsme museli využít 

různé metody k měření těchto charakteristik. V následujícím oddílu práce blíže 

představíme použité metody v našem výzkumu. 

 

3.3.1 Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

 K měření konstruktu hédonické osobní pohody byl použit nástroj Satisfaction with 

Life Scale, český překlad názvu např. u Snopka a kol. (2011) jakožto Globální škála životní 

spokojenosti nebo Škála spokojenosti se životem (Pacholíková, 2018). Tuto metodu poprvé 

publikovali ve své práci Diener, Emmons, Larsen a Griffin (1985), její revizi se později 

věnovali Pavot a Diener (1993) a ve výzkumech se používá dodnes (Pavot & Diener, 2008; 

Tanksdale, 2015; Røysamb a kol., 2018, Anglim & Grant, 2016). Jedná se  

o pětipoložkovou metodu k měření životní spokojenosti, jež je jednou ze tří složek 

hédonické osobní pohody (viz kapitola Hédonická osobní pohoda). Původní anglickou verzi 

přeložili Blatný se spolupracovníky a používali ji již v mnoha dřívějších výzkumech (Blatný  

a kol., 2004; Snopek a kol., 2011). 

 Pět položek této škály se ptá na kognitivní složku hédonické osobní pohody 

otázkami typu: zda by člověk chtěl ve svém životě něco změnit, pokud by ho mohl prožívat 

znovu, jaké jsou podmínky jeho života a podobně (Pavot & Diener, 1993). Osoba hodnotí 

tyto výroky na 7 bodové škále Lickertovského typu, od možností silně nesouhlasím po 

rozhodně souhlasím, s možností vyjádřit neurčitou odpověď volbou 4: ani nesouhlas ani 

souhlas. Vnitřní konzistence vyjádřená Cronbachovou α se ve výzkumech za použití této 
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české verze SWLS pohybuje mezi 0,76 až 0,835 (Snopek a kol., 2011; Hřebíčková a kol., 2010 

– zde Cronbachova α u vysokoškoláků 0,83).  

 

3.3.2 Scales of Psychological Well-Being (SPWB) 

 K eudaimonické osobní pohodě lze přistupovat pomocí nástroje Psychological Well-

Being Scales (PWS), který navrhla sama autorka konceptu (Ryff & Keyes, 1995). Původní 

verze této metody spočívala v šesti subškálách pro každou dimenzi PWB, přičemž každá 

subškála obsahovala 20 položek, z toho 10 položek s negativní valencí (reverzní položky) 

(Ryff & Keyes, 1995; Kafka & Kozma, 2002; Ryff & Singer, 2008). Takto dlouhý dotazník se 

však ukázal být pro respondenty velmi časově náročný, existují a používají se tedy i zkrácené 

verze o 9 položkách sytící jednu dimenzi PWB (Chen a kol., 2012), či 7 položkách pro každou 

subškálu (Abbott a kol., 2009). Ryffová a Keyes (1995) dokonce pro účely (nejen svého) 

výzkumu navrhli i 18 položkové Scales of Psychological Well-Being (3položky/subškála), 

které si zachovaly svou reliabilitu a vysoce korelovaly s původní 20 položkovou PWS (Ryff & 

Keyes, 1995). V našem výzkumu jsme použili právě tuto zkrácenou verzi nástroje pro měření 

PWB, získanou přímo od autorky, s Cronbachovým α = 0,801. Ryffová a Keyes (1995) však 

zdůrazňují, že se tato verze má využívat k měření jednodimenzionálního konstruktu 

eudaimonické osobní pohody – to znamená, že nám podá informace pouze o celkovém 

PWB, nikoliv o skórech v jednotlivých dimenzích. To je však pro naši studii postačující. 

Respondenti se v tomto nástroji konfrontují s tvrzeními, např.: Požadavky každodenního 

života mne deprimují., nebo: Udržování blízkých vztahů je pro mne obtížné a frustrující.,  

a vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas na 6 bodové škále. 

 Přestože tento nástroj vytvořili Ryffová a Keyes v 90. letech minulého století (Ryff & 

Keyes, 1995), je stále relevantní pro naši studii. Důkazem nám může být například to, že se 

nadále využívá v moderních výzkumech (Anglim & Grant, 2016; Disabato a kol., 2016). 
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3.3.3 Rosenbergova škála sebehodnocení (RSES) 

 Pro měření sebehodnocení jsme použili Rosenbergovu škálu sebehodnocení (RSES 

– Rosenberg Self-Esteem Scale). Její původní verzi vyvinul Rosenberg ve své práci z roku 

1965 a ve výzkumech v českém prostředí se používá její překlad od autorů Blatného  

a Osecké z roku 1994 (Blatný & Osecká, 1994; Blatný, 2001; Blatný a kol., 2004; Snopek  

a kol., 2011). Skládá se z 10 položek, s nimiž proband vyjadřuje souhlas či nesouhlas na 

čtyřbodové škále Lickertovského typu od možnosti úplně nesouhlasím až po úplně 

souhlasím. Čím vyššího skóru osoba podle svých odpovědí v tomto nástroji dosáhla, tím 

vyšší sebehodnocení u ní bylo zaznamenáno. Přestože Blatný a Osecká (1994) ve své práci 

rozporovali možnost dvou až tří faktorů sebehodnocení v této škále, v našem výzkumu jsme 

ji používali jako jednodimenzionální, v souladu s předchozími výzkumy (Blatný, 2001; Blatný 

a kol., 2004; Snopek a kol., 2011). Hodnoty Cronbachovy α  se pohybují kolem 0,75 až 0,8 

(Blatný a kol., 2004; Snopek a kol., 2011). 

 

3.3.4 NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI) 

 Pro zjišťování osobnostních rysů jsme v této práci použili zkrácenou verzi inventáře 

NEO-PI-R, a to NEO-FFI, o jehož validizaci pojednává ve své práci např. Hřebíčková (2011). 

Česká verze NEO-FFI vychází z původní verze NEO-FFI vyvinuté Costou a McCraem (2004). 

Tento nástroj se sestává celkem z 60 položek, přičemž obsahuje 5 subškál reprezentujících 

každý z pěti rysů osobnosti, a každou subškálu pak sytí 12 položek. Respondent v inventáři 

vyjadřuje, zda ho dané tvrzení v položce vůbec nevystihuje, až úplně vystihuje, na 5 bodové 

škále s možností neutrálního vyjádření uprostřed škály. Podle odpovědí pak můžeme  

u osoby určit míru zastoupení osobnostních rysů extraverze, neuroticismu, otevřenosti 

zkušenosti, přívětivosti a svědomitosti. Hřebíčková a Urbánek (2001) uvádějí  

u jednotlivých osobnostních rysů Cronbachovu α, která se pohybuje mezi hodnotami 0,66 

– 0,81. 
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3.3.5 Brief COPE 

 Ke zhodnocení využívání copingových strategií byla použita zkrácená verze COPE 

inventáře, kterou navrhl sám autor v roce 1997, aby příliš nezatěžovala respondenty svou 

délkou (Carver, 1997). Z původních 60 položek plné verze COPE Inventáře (Carver a kol., 

1989) tedy v Brief COPE vyextrahoval pouze dvě položky pro každou škálu, při zachování 

počtu faktorů – typů copingových strategií (Carver, 1997). Verze Brief COPE zahrnuje 14 

copingových strategií, přičemž každé z nich odpovídají dvě tvrzení – celkem Brief COPE tedy 

obsahuje 28 položek (Carver, 1997). Ke každé z položek se má osoba vyjádřit, zda  

s výrokem rozhodně souhlasí či rozhodně nesouhlasí na 4 bodovém kontinuu. Nástroj 

umožňuje určit míru používání těchto copingových strategií: aktivní coping, plánování, 

pozitivní přerámování, přijetí, humor, náboženství, vyhledávání instrumentální a emoční 

podpory (2 různé škály), sebe-rozptýlení, popření, ventilace emocí, únik k drogám, 

behaviorální stažení a sebeobviňování. Cronbachova α Brief COPE inventáře v našem 

výzkumném souboru dosahovala 0,602. 

 

3.3.6 Portrait Values Questionnaire (PVQ) 

 Nástroj PVQ pro měření hodnotových orientací navrhl spolu se svou teorií 

základních lidských hodnot Schwartz (Schwartz a kol., 2001; Schwartz, 2006). V českém 

prostředí se můžeme setkat s názvem Měření hodnotových portrétů (Řeháková, 2006). Tato 

metoda přistupuje k preferovaným hodnotám respondentů pomocí tzv. hodnotových 

portrétů. Jde o popis charakteristiky člověka, jenž si cení určitých cílů  

a aspirací, s nímž se osoba buď ztotožňuje, nebo ne. Jedinci označují do záznamového archu 

své odpovědi na otázku: Do jaké míry se Vám osoba podobá?, na 6 bodové škále 

Lickertovského typu, s možnostmi: vůbec se mi nepodobá – velmi se mi podobá. Měření 

hodnot v tomto nástroji tedy probíhá nepřímo (implicitně odkazuje na důležitost určité 

skupiny hodnot). U respondentů zjišťujeme jejich podobnost se slovním portrétem 

imaginární osoby, přičemž tato metoda nehledí na nutnost disponovat také stejnými 

osobnostními rysy (Schwartz, 2006; Řeháková, 2006). Vnitřní konzistenci vyjádřenou 
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Cronbachovým α pro jednotlivé hodnotové typy uvádí ve své práci například Řeháková 

(2006). Conbachovo α se u tohoto nástroje pro české prostředí udává 0,352 (tradice) až 

0,701 (požitkářství) (Řeháková, 2006).  

 

Poznámka: 

 Po dohodě s vedoucím práce, prof. Blatným, jsme usoudili, že uvedené metody 

nebudou součástí příloh této diplomové práce, jelikož jsou opatřeny copyrightem a nelze 

je poskytnout pro širokou veřejnost k nahlédnutí. Pokud by čtenář chtěl vidět kompletní 

znění těchto nástrojů, prosím, aby se obrátil se svým požadavkem na prof. Blatného. 

 

3.3.7 Statistické zpracování  

 Vztahy mezi koncepty hédonické a eudaimonické osobní pohody s ostatními 

psychologickými fenomény jsme podrobili analýze v programu JASP pomocí Pearsonových 

korelačních koeficientů. Statisticky signifikantní korelace jsme dále prozkoumávali pomocí 

online kalkulátoru (Lee & Preacher, 2013), jenž testuje odlišnosti dvou závislých korelací 

s jednou společnou proměnnou. Tento kalkulátor operuje s Fisherovou transformací 

Pearsonových korelačních koeficientů na Z-skóry pro odhalení rozdílů hodnot korelací, 

které jsou závislé (tedy pocházejí od osob z jednoho výzkumného souboru), se společnou 

proměnnou (Steiger, 1980). 

 

 

3.4 Výsledky výzkumu 

 Deskriptivní statistika všech naměřených hodnot u našeho výzkumného souboru 

vysokoškolských respondentů je uvedena v Příloze 2. Jedná se o počítačový výstup 

statistického programu JASP 0.8.6.0.lnk. Pod deskriptivními tabulkami v Příloze 2 také 

uvádíme vysvětlivky pro použité zkratky, s nimiž jsme v rámci statistického zpracování 

operovali.  
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 Jak jsme již avizovali v kapitole 5.2 Výzkumný vzorek, ne všichni respondenti 

odpověděli na všechny položky v použitých metodách. Tudíž tito lidé z některých analýz 

vypadli jako „missing data“ a výsledný počet validních dat v analýzách se lehce liší.  

 

3.4.1 Výsledky korelace proměnných 

 Prvním krokem statistického zpracování dat naší studie bylo provedení analýzy 

vztahů mezi psychologickými proměnnými sebehodnocením, osobnostními rysy, 

copingovými strategiemi a hodnotami, a oběma koncepty osobní pohody. Pomocí 

korelačních matic ze statistického programu JASP můžeme sledovat hodnoty Pearsonova 

korelačního koeficientu a různé hladiny významnosti. Kvůli přehlednosti výsledků  

z tabulek vypouštíme přesné hodnoty hladiny významnosti a hvězdičkou označujeme pouze 

hodnoty, u nichž dosáhla hladina významnosti p < 0,05. Vysvětlivky počtu hvězdiček a jim 

odpovídajícím hladinám významnosti vždy uvádíme pod tabulkou. Jelikož zkoumáme 

několik konceptů obsahujících vícero kategorií (zejména v případě copingových strategií  

a hodnot), uvádíme také pro lepší přehlednost korelační matice každého potenciálního 

prediktoru hodnot hédonické a eudaimonické osobní pohody zvlášť v několika 

následujících podkapitolách.  

 

3.4.1.1 Korelace mezi PWB, SWB a sebehodnocením 

 Výsledky analýzy korelačních koeficientů eudaimonické (PWB) a hédonické (SWB) 

osobní pohody a sebehodnocení (self-esteem) uvádíme v Tabulce 3. Jak PWB tak SWB 

vykazují silný pozitivní vztah s psychologickým fenoménem sebehodnocení na hladině 

významnosti p < 0,001.  
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Tabulka 3 – Pearsonovo r pro PWB, SWB a sebehodnocení 

Proměnná SWB PWB 
SWB —  

PWB 0.602*** — 

sebehodnocení 0.588*** 0.642*** 

               * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

3.4.1.2 Korelace mezi PWB, SWB a osobnostními rysy 

 V tomto oddílu se věnujeme vztahům hédonické a eudaimonické osobní pohody  

a jednotlivých osobnostních rysů pětifaktorového modelu. Korelační matice se nachází 

k nahlédnutí v Tabulce 4. 

 Hodnoty dimenze životní spokojenosti z konstruktu hédonické osobní pohody 

(sloupec SWB) kladně korelují s hodnotami extraverze, přívětivosti a svědomitosti, na 

hladině významnosti nižší než 0,001. Zatímco rys přívětivosti vykazuje nízkou pozitivní 

korelaci se SWB (r = 0,148), rysy extraverze a svědomitosti působí jako významnější 

prediktory hodnot SWB (r = 0,361; r = 0,303, v tomto pořadí). Rys neuroticismu 

s Pearsonovým korelačním koeficientem r = -0,472 značí negativní korelaci, což vypovídá  

o převráceném vztahu tohoto osobnostního rysu k životní spokojenosti. U rysu otevřenosti 

vůči zkušenosti nebyl nalezen žádný statisticky významný vztah s kognitivní složkou SWB. 

 Eudaimonická osobní pohoda v našem souboru vykazuje signifikantní korelace se 

všemi osobnostními rysy. Slabší pozitivní vztah na hladině významnosti p < 0,001 nalézáme 

mezi PWB, otevřeností vůči zkušenosti (r = 0,167) a přívětivostí (r = 0,142). Střední pozitivní 

korelace sledujeme u PWB v případě extraverze (r = 0,449) a svědomitosti (r = 0,369). Mezi 

PWB a rysem neuroticismu v našem souboru existuje silná negativní korelace r = -0,501. 
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Tabulka 4 – Pearsonovo r pro PWB, SWB a osobnostní rysy 

Proměnná SWB PWB 
SWB —  

PWB 0.602*** — 

neuroticismus - 0.472*** -0.501*** 

extraverze 0.361*** 0.449*** 
otevřenost vůči zkušenosti - 0.027 0.167*** 

přívětivost 0.148*** 0.142*** 

svědomitost 0.303*** 0.369*** 

             * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

3.4.1.3 Korelace mezi PWB, SWB a copingovými strategiemi 

 V Tabulce 5 jsou vyobrazeny korelační koeficienty pro vztahy mezi eudaimonickou 

osobní pohodou, hédonickou osobní pohodou a jednotlivými copingovými strategiemi.  

 Životní spokojenost (SWB) vykazuje slabý pozitivní vztah s copingovými strategiemi 

aktivní coping, ventilace emocí, pozitivní přerámování, plánování, humor, přijetí, přičemž 

Pearsonův korelační koeficient nabýval hodnot od r = 0,119 (humor) do r = 0,246 (aktivní 

coping).  Negativní korelaci se SWB můžeme pozorovat u copingových strategií popření, 

úniku k drogám, behaviorálního stažení a sebeobviňování. Hodnoty r se v tomto případě 

pohybovaly mezi r = -0,144 (únik k drogám) a r = -0,277 (sebeobviňování). Pokud jde  

o zbývající copingové strategie (sebe-rozptýlení, vyhledávání emocionální  

a instrumentální podpory sociálního okolí, uchýlení se k náboženství), podle naší statistické 

analýzy nevykazují žádný vztah se SWB, což jsme usoudili podle nízkých hodnot r  blížících 

se 0, nebo při p > 0,05. 

 Celková osobní pohoda v eudaimonickém pojetí podle naší analýzy souvisí 

s většinou copingových strategií, i když vztahy mají opět kladný či inverzní charakter. 

Pozitivní vazbu s PWB lze nalézt u copingových strategií aktivní coping, ventilace emocí, 

pozitivní přerámování, plánování, humor, přijetí, u nichž Pearsonovo r nabývalo hodnot  

r = 0,111 (ventilace emocí), až r = 0,343 (aktivní coping). Převrácený vztah vidíme u PWB  

a copingových strategií popření, únik k drogám, behaviorální stažení a sebeobviňování. 

V těchto případech můžeme nahlédnout rozpětí Pearsonova korelačního koeficientu od  
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r = -0,134 (únik k drogám) až po r = -0,325 (behaviorální stažení). Vztah mezi PWB  

a strategiemi sebe-rozptýlení, vyhledávání emocionální a instrumentální sociální podpory, 

uchýlení se k náboženství nebyl statisticky prokázán vzhledem k jejich nízkým hodnotám  

r  blížících se 0, nebo při p > 0,05. 

 

Tabulka 5 – Pearsonovo r pro PWB, SWB a copingové strategie 

Proměnná SWB PWB 

SWB —  
PWB 0.602*** — 

sebe-rozptýlení   - 0.047* - 0.065** 

aktivní coping 0.246*** 0.343*** 

popření - 0.223*** - 0.311*** 
únik k drogám - 0.144*** - 0.134*** 

emocionální podpora 0.086*** 0.061** 

instrumentální podpora - 0.002 - 0.091*** 

behaviorální stažení - 0.236*** - 0.325*** 

ventilace emocí 0.122*** 0.111*** 

pozitivní přerámování 0.230*** 0.289*** 

plánování 0.134*** 0.247*** 

humor 0.119*** 0.116*** 
přijetí 0.140*** 0.208*** 

náboženství 0.024 0.034 

sebeobviňování - 0.277*** - 0.288*** 

           * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

3.4.1.4 Korelace mezi PWB, SWB a hodnotami 

 V neposlední řadě prezentujeme v této podkapitole poznatky o vztazích konceptů 

osobní pohody se skupinami hodnot (viz Tabulka 6), a to včetně čtyř dimenzí, podle nichž 

lze hodnoty dále dělit (viz kapitola 4.2.4 Hodnoty – Schwartzovo pojetí).  

 U hédonické osobní pohody (reprezentována životní spokojeností) vidíme dle 

Tabulky 6 nízkou pozitivní korelaci s hodnotou požitkářství (r = 0,119). V případě ostatních 

hodnot Pearsonův korelační koeficient nedosáhl ani 0,1. Záporná hodnota korelačního 

koeficientu se vyskytuje u kognitivní složky SWB a hodnot konformity, tradice a u dimenze 
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konzervace, avšak ani v jedné z nich není r vyšší než 0,1 (pouze pokud hodnotu korelačního 

koeficientu zaokrouhlíme na jedno desetinné místo). Hodnoty korelačního koeficientu tedy 

poukazují spíše na nezávislost těchto proměnných, při hladině významnosti menší než 

0,001. Velmi nízké korelační koeficienty blízké nule či příliš vysokou hladinu významnosti  

(p > 0,05) vykazovaly ve vztahu k SWB hodnoty stimulace, úspěchu, moci, bezpečnosti, 

benevolence, univerzalismu a dimenze otevřenosti změně, sebeobohacení a sebepřesahu. 

 Ve vztahu k eudaimonické osobní pohodě pozorujeme nízké kladné korelace 

s hodnotami samostatnosti, stimulace, požitkářství, a s dimenzí otevřenosti změně, 

Pearsonovo r se u nich pohybuje od 0,110 (hodnoty požitkářství) do 0,265 (hodnoty 

samostatnosti). Co se týče záporných korelací, ty nalézáme ve vztahu PWB s hodnotami 

konformity, tradice a s dimenzí konzervace. V tomto případě r nabývalo hodnot od -0,234 

(hodnoty konformity) po r = -0,267 (dimenze konzervace). Pro eudaimonickou osobní 

pohodu a hodnoty úspěchu, moci, bezpečnosti, benevolence, univerzalismu a dimenze 

sebeobohacení a sebepřesahu usuzujeme dle korelační analýzy na jejich nezávislost.  

 

Tabulka 6 – Pearsonovo r pro PWB, SWB a hodnoty 

Proměnná SWB PWB 
SWB —  

PWB 0.602*** — 

h. samostatnosti    0.068**  0.265*** 

h. stimulace 0.043* 0.111*** 
h. požitkářství  0.119***  0.110*** 

h. úspěchu  0.022  0.087*** 

h. moci - 0.034 - 0.011 

h. bezpečnosti - 0.008 - 0.084*** 
h. konformity - 0.072*** - 0.234*** 

h. tradice - 0.094*** - 0.244*** 

h. benevolence 0.022 0.078*** 
h. univerzalismu - 0.011 0.039 

dimenze h. otevřenosti změně 0.065** 0.222*** 

dimenze h. sebeobohacení - 0.003 0.050* 

dimenze h. konzervace - 0.083*** - 0.267*** 
dimenze h. sebepřesahu 0.002 0.064** 

           * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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3.4.2 Statistické odlišení podobných korelačních vztahů  

 V našem výzkumném souboru byl nalezen statisticky významný vztah 

sebehodnocení a eudaimonické i hédonické osobní pohody podobné velikosti a stejného 

směru (pro PWB a sebehodnocení r = 0,588; pro SWB a sebehodnocení r = 0, 642). 

Souvislost PWB a SWB s osobnostními rysy se zdá být také dosti obdobného charakteru. 

Nalezli jsme negativní korelace rysu neuroticismu s oběma koncepty osobní pohody  

a pozitivní korelace se zbylými čtyřmi rysy pětifaktorového modelu, s výjimkou otevřenosti 

vůči zkušenosti. Ta v případě SWB nevykazovala statisticky významný vztah, kdežto u PWB 

ano - nízkou pozitivní korelaci. Copingové strategie a koncepty osobní pohody vykazovaly 

téměř identické kladné i záporné korelační vztahy (se stejnými copingovými strategiemi  

a přibližně stejné velikosti). Ve vztahu konceptů osobní pohody se Schwartzovými 

hodnotovými typy se naopak projevily i některé rozdíly. Konkrétně s eudaimonickou osobní 

pohodou měly kladný korelační vztah hodnoty samostatnosti, stimulace a dimenze 

otevřenosti změně; záporný vztah vykazovaly hodnoty konformity, tradice a dimenze 

konzervace – přičemž u SWB jsme žádné vztahy se jmenovanými skupinami hodnot 

nepozorovali. S kognitivní složkou SWB slabě korelovala pouze skupina hodnot požitkářství. 

 Velká podobnost korelačních vztahů PWB a SWB ke zvoleným psychologickým 

proměnným nás tedy navádí k použití dalších statistických metod. Online kalkulátor Lee  

a Preachera (2013) pracuje na principu Steigerových rovnic – zkoumá, zda dva prediktory 

korelují stejnou měrou s proměnnou označenou za kritérium (Steiger, 1980). To nám 

umožňuje blíže prozkoumat korelační koeficienty našeho souboru a odhalit tak případné 

rozdíly mezi vztahy hédonické a eudaimonické osobní pohody se zvolenými 

psychologickými proměnnými. Vzhledem k tomu, že je náš výzkumný soubor značně 

početný (n = 2368), existuje tu možnost, že se prokáže jako signifikantní i velmi malý rozdíl 

mezi korelacemi. Kvůli tomu jsme se rozhodli přistoupit ke standardnímu oboustrannému 

testování (two tailed) a zpřísnit hladinu významnosti na p < 0,01. 

 Výsledky podrobnější statistické analýzy korelačních koeficientů reprezentuje  

Z-statistika, jejíž použití vyžaduje stanovení nulových a alternativních hypotéz o totožnosti 

či rozdílnosti jednotlivých korelačních vztahů: 
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H0: Korelace, reprezentující souvislosti mezi PWB a SWB s uvedenou proměnnou 

(sebehodnocení/ daný osobnostní rys/ copingová strategie/ daná skupina hodnot), jsou totožné.  

 

HA: Korelace, reprezentující souvislosti mezi PWB a SWB s uvedenou proměnnou 

(sebehodnocení/ daný osobnostní rys/ copingová strategie/ daná skupina hodnot), nejsou totožné. 

 

Pokud hodnoty Z překračují SD = 1 na hladině významnosti p < 0,01, můžeme tyto H0 

zamítnout ve prospěch hypotéz alternativních, které tvrdí že korelační vztahy mezi 

proměnnými jsou statisticky významně odlišné. 

 Analýzu souvislostí PWB, SWB a sebehodnocení uvádíme v Tabulce 7. Pro lepší 

přehlednost znovu uvádíme v této části práce u každé proměnné i tabulky s výslednými 

korelacemi se SWB a PWB. Vysoká záporná hodnota Z na hladině statistické významnosti 

menší než 0,001 nás podněcuje k zamítnutí H0, tedy vypovídá o rozdílném korelačním 

vztahu mezi sebehodnocením a SWB, když jej porovnáme se vztahem tohoto fenoménu 

k PWB. 

Tabulka 7 – Sebehodnocení 

Proměnná n Z p 

sebehodnocení 2231 -3.872 0.000108 

 

Tabulka 8 - Korelace ze str. 62 

Proměnná SWB PWB 

sebehodnocení 0.588*** 0.642*** 

         * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 V Tabulce 9 najde čtenář této práce hodnoty Z pro porovnávání korelačních vztahů 

SWB, PWB a jednotlivých osobnostních rysů. Nulové hypotézy můžeme zamítnout a za 

statisticky signifikantní tedy můžeme v našem výzkumu považovat pouze odlišnosti  

v korelacích konceptů osobní pohody s rysy extraverze a svědomitosti. 
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Tabulka 9 - Osobnostní rysy 

Proměnná n Z p 

extraverze 2211 -5.184 >0.001 

neuroticismus 2210 1.805 0.071 

přívětivost 2222 0.321 0.749 

svědomitost 2221 -3.751 0.000176 

 

Tabulka 10 – Korelace ze str. 63 

Proměnná SWB PWB 
neuroticismus - 0.472*** -0.501*** 

extraverze 0.361*** 0.449*** 

přívětivost 0.148*** 0.142*** 

svědomitost 0.303*** 0.369*** 
                 * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

  

Také některé copingové strategie korelovaly jak s konceptem hédonické, tak  

i eudaimonické osobní pohody, tudíž jsme přistoupili k hlubší analýze jejich charakteru. 

Výsledky v Tabulce 11 se vztahují ke konceptům osobní pohody a vybraným strategiím. 

Nulové hypotézy o totožnosti korelací zamítáme, a tím pádem koncepty hédonické  

a eudaimonické osobní pohody můžeme rozlišit v případě jejich vztahů ke copingovým 

strategiím: aktivní coping, behaviorální stažení, plánování, popření, pozitivní přerámování, 

přijetí a sebeobviňování. U ostatních copingových strategií v analýze jejich hodnoty  

Z-statistiky nedosáhly námi stanovené hladiny významnosti p < 0,01 a pohybovaly se 

v rámci jedné směrodatné odchylky (M = 0; SD = 1), tudíž jsme nulové hypotézy deklarující 

totožnost korelačních koeficientů zamítnout nemohli.  
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Tabulka 11 - Copingové strategie 

Proměnná N Z p 

aktivní coping 2098 -5.27 >0.001 

behaviorální stažení 2105 4.815 0.000001 

humor 2103 0.155 0.877 

plánování 2109 -5.959 >0.001 

popření 2103 4.735 0.000002 

pozitivní 
přerámování 

2110 -3.169 0.00153 

přijetí 2102 -3.56 0.00037 

sebeobviňování 2107 3.272 0.00107 

únik k drogám 2109 -0.52 0.603 

ventilace emocí 2102 0.57 0.569 

 

Tabulka 12 – Korelace ze str. 64-65 

Proměnná SWB PWB 

aktivní coping 0.246*** 0.343*** 

Popření - 0.223*** - 0.311*** 

únik k drogám - 0.144*** - 0.134*** 
behaviorální stažení - 0.236*** - 0.325*** 

ventilace emocí 0.122*** 0.111*** 

pozitivní přerámování 0.230*** 0.289*** 

Plánování 0.134*** 0.247*** 
Humor 0.119*** 0.116*** 

Přijetí 0.140*** 0.208*** 

Sebeobviňování - 0.277*** - 0.288*** 

           * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 Hodnoty Z a hladinu významnosti pro zkoumání souvislostí SWB a PWB v rámci 

základních lidských hodnot uvádíme v Tabulce 13. Pokud jde o vztah obou konstruktů 

osobní pohody s hodnotami požitkářství, nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. 

Předpokládáme tedy na základě našich výpočtů totožné korelační vztahy těchto fenoménů. 
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Tabulka 13 - Hodnoty 

Proměnná n Z p 

požitkářství 1705 0.419 0.675 

 

Tabulka 14 – korelace ze str. 66 

Proměnná SWB PWB 
h. požitkářství  0.119***  0.110*** 

      * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

3.4.3 Celkové shrnutí výsledků výzkumu 

 Pokud vezmeme v úvahu i použitou pokročilou statistiku k analyzování podobných 

vztahů konceptů hédonické a eudaimonické osobní pohody, dojdeme k následujícím 

výsledkům. Pokusíme se zde shrnout nalezené vztahy s vytyčenými proměnnými, včetně 

zaznamenání odlišností, které odhalilo podrobnější porovnávání korelačních koeficientů: 

• hédonická osobní pohoda (SWB) zastoupena složkou životní spokojenosti koreluje 

se: 

o sebehodnocením 

o osobnostními rysy – všemi kromě otevřenosti vůči zkušenosti;  

u neuroticismu záporná korelace  

o copingovými strategiemi 

▪ aktivní coping, ventilace emocí, pozitivní přerámování, plánování, 

humor, přijetí 

▪ inverzní vztah k: popření, úniku k drogám, behaviorálnímu stažení  

a sebeobviňování 

o hodnotami požitkářství 

• celková eudaimonická osobní pohoda (PWB) souvisí se: 

o sebehodnocením 

o všemi osobnostními rysy (u neuroticismu záporná korelace) 
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o copingovými strategiemi 

▪ aktivní coping, ventilace emocí, pozitivní přerámování, plánování, 

humor, přijetí 

▪  inverzní vztah k: popření, úniku k drogám, behaviorálnímu stažení  

a sebeobviňování 

o hodnotami  

▪ samostatnosti, stimulace, požitkářství a dimenzí otevřenosti ke 

změně 

▪ převrácený vztah k hodnotám konformity, tradice a dimenzi 

konzervace 

 Ve všech případech, kdy bylo nutno prozkoumat podobný korelační vztah, jsme 

uvedli velikost vzorku s validními relevantními daty, hodnoty Z a hladinu významnosti. 

Ukázalo se, že pomocí hlubší analýzy odlišností dvou závislých korelací s jednou společnou 

proměnnou lze koncepty hédonické a eudaimonické osobní pohody rozlišit na úrovni 

následujících proměnných:  

➢ sebehodnocení  

➢ osobnostní rysy 

▪ extraverze 

▪ svědomitost 

➢ copingové strategie 

▪ aktivní coping 

▪ behaviorální stažení 

▪ plánování 

▪ popření 

▪ pozitivní přerámování 

▪ přijetí 

▪ sebeobviňování. 
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4 Diskuze 

 Za cíl této diplomové práce jsme si vytyčili prozkoumání potenciální svébytnosti 

konceptů hédonické a eudaimonické osobní pohody pomocí analýzy jejich vztahů k dalším 

psychologickým proměnným. Přestože jsme uvedli, že v případě každé psychologické 

proměnné figurovala data různého počtu respondentů z našeho celkového výzkumného 

souboru a navíc převažovaly ve vzorku ženy, tyto skutečnosti nebyly pro tuto práci natolik 

významné. To hlavně z důvodu, že v této práci nezohledňujeme genderové rozdíly, a také 

protože se zabýváme vztahem celkové eudaimonické osobní pohody a jedné složky SWB 

(životní spokojenost) k daným proměnným – ne jednotlivých dimenzí s každou proměnnou 

zvlášť. 

Analýza Pearsonových korelačních koeficientů se ukázala být pro náš úkol 

nedostatečná, pokračovali jsme tedy použitím testu odlišnosti korelačních koeficientů, jenž 

umožňuje rozlišit ne/rovnost korelačních vztahů (Steiger, 1980; Lee & Preacher, 2013). Na 

základě tohoto testu jsme zjistili, že koncepty PWB a SWB od sebe lze odlišit, tudíž se nám 

potvrdila smysluplnost samostatné existence obou těchto pojmů. 

 S tímto zjištěním by však mnoho autorů nesouhlasilo – například z určitých výzkumů 

vyplývá, že se koncepty hédonické a eudaimonické osobní pohody v mnoha aspektech 

překrývají (Anglim a Grant, 2016; Diener a kol., 2016; Disabato a kol., 2016) a korelují 

s podobnými psychologickými proměnnými. K tomuto výsledku jsme došli i my v první části 

této studie, avšak za použití pokročilejších statistických metod můžeme tyto vztahy 

zkoumat hlouběji a odhalit tak existující rozdíly. To potvrzuje i Heintzelmanová (2018), 

která prováděla podobný výzkum a došla k závěru, že PWB  a SWB jsou sice příbuznými 

koncepty, avšak pomocí statistické analýzy přesto lze hédonickou a eudaimonickou osobní 

pohodu odlišit. Chen a kol. (2012) se také vyjadřují ke konceptuální odlišnosti hédonické  

a eudaimonické osobní pohody, avšak ke svým výsledkům došli jiným způsobem – a to za 

pomoci faktorové analýzy, ne při zkoumání korelačních vztahů s jinými psychologickými 

proměnnými.  

 Co se týče sebehodnocení, převážná většina studií se přiklání k větším či menším 

souvislostem s oběma koncepty osobní pohody, k čemuž jsme dospěli i my ve výsledcích 
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našeho výzkumu. Už při teoretickém vymezování pojmu eudaimonické osobní pohody jsme 

narazili na tvrzení Ryffové a Singera (2006), že sebehodnocení je trvalou podobou dimenze 

sebepřijetí, tudíž naše empirické poznatky korelace PWB s touto proměnnou nejsou nijak 

překvapivým zjištěním. Dále Ryffová (2014) deklaruje vztah mezi stabilitou sebehodnocení 

a vysokými hodnotami PWB. Sebekritičnost (jakožto specifický způsob sebehodnocení) se 

v jiném výzkumu prokázala také jako významný prediktor PWB – pokud je přítomna ve větší 

míře, pozorujeme i sníženou úroveň PWB (Ghobadi a kol., 2018). I Azad a kol. (2018) dále 

prokázali pozitivní vztah sebehodnocení s PWB, přestože na velmi specifickém výzkumném 

souboru pečovatelů o osoby s různým znevýhodněním. 

 Častěji se však výzkumy zabývají vztahem mezi sebehodnocením a SWB, což 

konstatují hlavně v případě osobnostních rysů i Anglim a Grant (2016). Nicméně 

v porovnání s výsledky našeho výzkumu pozorujeme shodu v souvislostech sebehodnocení 

a SWB s většinou výzkumů mezinárodních i českých autorů, přestože ve svých studiích 

používali jiné výzkumné soubory od adolescentů po dospělou populaci (Blatný a kol., 2005; 

Diener, 2000; Diener a kol., 2017). Adolescenti a středoškolští studenti by se mohli zdát 

blízkou referenční skupinou pro náš výzkumný vzorek vysokoškoláků. Avšak  

u psychiatrických pacientů a tureckých studentů se vztah konceptů osobní pohody  

a sebehodnocení nepotvrdil (Barendregt a kol., 2015; Cakar & Tagaj, 2017), což je v rozporu 

s našimi zjištěními u české vysokoškolské populace. Zda v těchto odlišnostech hrála roli 

významná kulturní, věková nebo jiná (nejen demografická) skutečnost by vyžadovalo další 

podrobnější výzkum. Souvislosti sebehodnocení a SWB zjistili i jiní autoři, kteří vyzdvihovali 

důležitou roli kultury (Diener a kol., 2017; Griffin & Ward, 2016, Margolis & Lyubomirsky, 

2018). Jenže k tomu se vyjadřuje Yu a kol. (2016), jehož studie na čínských vysokoškolských 

studentech dokládá faktor sebehodnocení jako nejlepší prediktor SWB i v kolektivistických 

zemích. Není tedy jasné, zda je nutné se při výzkumu těchto souvislostí zabývat i tím, jestli 

česká kultura patří spíše k individualistickému nebo kolektivistickému typu společnosti, jak 

navrhuje například Diener a kol. (2017). 

 V naší studii jsme na základě statistického rozboru korelačních koeficientů potvrdili 

odlišnost vztahů SWB a PWB k sebehodnocení, což je v rozporu s naším výzkumným 
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předpokladem. O silnější spojitosti sebehodnocení s konceptem SWB na základě jeho 

blízkosti k emotivitě a temperamentovým predispozicím pojednávali někteří z autorů 

zabývajících se tímto tématem (Blatný, 2010; Blatný & Osecká, 1994; Diener, 2000). Bylo 

by tedy příhodné pro budoucí studie zabývat se tímto podnětem dále a na širším 

populačním vzorku. 

 Když jsme se u našeho výzkumného vzorku vysokoškolských studentů zabývali 

vztahy osobnostních rysů s koncepty osobní pohody, zjistili jsme, že eudaimonická osobní 

pohoda koreluje se všemi rysy pětifaktorového modelu osobní pohody, kdežto v případě 

hédonické osobní pohody se rys otevřenosti vůči zkušenosti neprokázal jako její 

signifikantní prediktor. Neuroticismus a extraverze se velmi často ukazují jako významné 

prediktory hédonické osobní pohody i v celosvětových studiích zkoumajících odlišné vzorky 

populace a využívající různý výzkumný design, a to jak na úrovni statistické analýzy, tak na 

úrovni nástrojů pro měření jednotlivých psychologických fenoménů (Armenta  

a kol., 2015; Anand, 2016; Røysamb a kol., 2018; Chang a kol., 2019). Vztah k ostatním 

osobnostním rysům se ne vždy prokáže, jak tomu naznačují studie staršího data i ty 

novodobé. Blatný a kol. (2004) nebo Křeménková a kol. (2017) například zjistili vztah mezi 

SWB a všemi osobnostními rysy kromě otevřenosti vůči zkušenosti - stejné výsledky 

pozorujeme i v našem výzkumu - kdežto v jiných studiích se neprokázal vztah SWB 

k přívětivosti či svědomitosti (Armenta a kol., 2015; Anand, 2016; Exteberria a kol., 2018).  

 Co se týče eudaimonické osobní pohody, výsledky naší analýzy naznačují statisticky 

významný vztah ke všem osobnostním rysům pětifaktorového modelu osobnosti. Ke 

stejným výsledkům došli i Reshma a Manjula (2016), přestože jejich výzkum pochází 

z odlišného kulturního prostředí a od jiného populačního vzorku (Indie, dospělé osoby ve 

věku 43-55 let). Anglim a Grant (2016) pojednávají o skutečnosti, že osobnostní rysy 

pětifaktorového modelu predikují lépe dimenze eudaimonické osobní pohody. V našem 

výzkumu jsme však prokázali odlišnosti v korelačních vztazích PWB a SWB jen v případě rysů 

extraverze a svědomitosti. K ostatním osobnostním rysům měli tedy oba koncepty osobní 

pohody podobné vztahy. Inkongruence našich zjištění a studie Anglima a Granta (2016) 

může být způsobena mnoha faktory, přestože autoři využili podobného výzkumného 
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vzorku (australští univerzitní studenti). Především se naše práce nezaměřovala na 

jednotlivé dimenze konstruktů osobní pohody, používali jsme celkovou PWB a životní 

spokojenost jako indikátor SWB. Navíc autoři pro svou studii využívali i jiné metody měření 

psychologických proměnných, zejména v případě osobnostních rysů (IPIP-NEO) a afektivní 

složky SWB (PANAS), kterou jsme v této práci nezahrnuli do našeho zkoumání. V neposlední 

řadě jejich práce pochází z jiného sociálního prostředí – nevíme, nakolik se různé aspekty 

kultury a společnosti České republiky a Austrálie mohou lišit a zda jsou natolik významné. 

 Copingové strategie se v našem výzkumu ukázaly být významnými prediktory jak 

pro SWB tak pro PWB. Podařilo se nám prokázat obdobné vazby obou konceptů osobní 

pohody s copingovými strategiemi, avšak hlubší statistické zpracování korelací odhalilo  

u většiny z nich statisticky významnou odlišnost v jejich souvislostech. Výsledky moderních 

výzkumů v této oblasti jsou velmi rozmanité, přičemž se autoři zaměřují na různé aspekty 

copingových strategií – například některé považují za maladaptivní (Marroquín a kol., 

2017), efektivní či aktivní (Malkoҫ & Yalҫin, 2015) zaměřené na problém/emoce (Yeh & 

Chiao, 2018) a podobně. V této práci jsme k žádnému kategorizování copingových strategií 

nepřistoupili. Přesto však přispíváme svými výsledky ke zmiňovaným autorům zabývajícím 

se tímto tématem, protože pojednáváme o copingových strategiích v jejich celistvosti podle 

původní teorie Carvera a kol. (1989; Carver, 1997). Pomocí tohoto výzkumu jsme si 

zodpověděli otázku pokládanou ve výzkumných předpokladech – copingové strategie mají 

určitý vztah k oběma konstruktům osobní pohody a na jejich základě lze PWB a SWB od 

sebe odlišit v hlubší statistické analýze.  

 Vědecké studie se navíc momentálně tolik nezajímají o souvislosti hodnot podle 

Schwartze s koncepty hédonické a eudaimonické osobní pohody, což dokazuje jak jejich 

menší počet při snaze o jejich vyhledávání na internetu, tak specifické zaměření. V této 

diplomové práci jsme se zabývali vztahy jednotlivých skupin hodnot a hédonické nebo 

eudaimonické osobní pohody u českých vysokoškolských studentů. Jamaludin a kol. (2016) 

sice také zkoumali vzorek univerzitních studentů, avšak pouze těch, kteří se rozhodli pro 

kratší nebo delší studijní pobyt v Norsku. Mohli bychom proto polemizovat o zúžení jejich 

výzkumu na určitý typ „odvážnějších“ a „dobrodružnějších“ studentů volící studijní pobyt  
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v zahraničí, kdežto v našem případě se studie mohli účastnit studenti mnohem 

„rozmanitějších“ charakteristik. Také Morrison a Weckroth (2018) zúžili své výzkumné 

zaměření pouze na porovnání hodnotových orientací rezidentů finské metropole versus 

mimo-metropolitních obyvatel, přičemž se k tomu ještě zabývali rolí přizpůsobení se 

člověka kulturnímu prostředí, v němž žije. Sagiv a kol. (2015) přistoupili zas ve své studii 

k dalšímu členění na hodnoty vnitřní a externí. Naše studie je tedy unikátní v tom, že 

pojednává o vztazích hodnot a konceptů osobní pohody v holističtějším pojetí.  

 Zjistili jsme, že mnoho hodnot nelze považovat za prediktory obou konceptů osobní 

pohody. Na našem výzkumném vzorku se potvrdila pouze slabá pozitivní korelace SWB 

s hodnotami požitkářství, kdežto v případě PWB jsme odhalili mnohem více vztahů  

a to jak pozitivních, tak inverzních. Tímto jsme tedy prozkoumali další z našich vytyčených 

výzkumných předpokladů - a to že můžeme nalézt určité spojitosti hodnot ze Schwartzovy 

teorie (Schwartz, 2006) s hédonickou a eudaimonickou osobní pohodou, a také že lze 

pozorovat odlišnosti ve vztazích různých hodnot ke konceptu PWB a ke konceptu SWB.  

  

4.1 Limity  

 Samozřejmě jako každá studie má i tato práce své limity. Především jde o její 

specifický výzkumný vzorek českých vysokoškolských studentů Masarykovy univerzity  

v Brně. Nevíme, zda by rozšíření tohoto vzorku i o studenty jiných škol, například 

technického zaměření, nebo z jiných měst ČR, mělo významný dopad na výsledky naší 

práce. S poznatky naší studie se tedy musí zacházet obezřetně a nelze je generalizovat ani 

z hlediska všeobecné české vysokoškolské populace, natož ve smyslu nalezení obecných 

zákonitostí konceptů osobní pohody a zvolených psychologických charakteristik.  

 Dále lze za limitující považovat i rozsáhlou baterii metod k měření psychologických 

proměnných – účastníci výzkumu byli požádáni o zodpovězení 432 otázek, což mohlo klást 

výrazné nároky na jejich čas, a tím pádem ovlivnit i ochotu zapojit se do studie. To se 

následně projevilo jak v celkové návratnosti (67%), tak ve statistické analýze, jelikož  

u vybraných psychologických proměnných jsme pracovali s různou velikostí souboru – tzn. 
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že ne všichni respondenti dokončili všechny dotazníky. Zároveň je obecnou nevýhodou 

používání dotazníkových metod, sebeposuzovacích škál a inventářů jejich „okleštění“ 

reality do zjednodušeného konceptu, abychom jej mohli vůbec psychologickými nástroji 

postihnout a měřit. Vytrhneme je tak z komplexnosti lidského života a některé souvislosti 

nám pak mohou unikat. 

 Také bychom se mohli zamýšlet nad možným zkreslením výzkumu vzhledem 

k náročnosti vyplnění 432 položek – osoby disponující rysy svědomitosti a přívětivosti 

mohly být více motivovány svými povahovými vlastnostmi k zapojení se do výzkumu, 

kdežto lidé tyto rysy postrádající mohli „spadnout“ do skupiny osob, které jsme z výzkumu 

museli pro neúplnost dat vyřadit.  

 

4.2 Přednosti výzkumu 

 Přestože má tato práce své limity, přispívá k důležitým poznatkům o konceptech 

hédonické a eudaimonické osobní pohody v českém prostředí. Této oblasti se u nás zatím 

věnuje především prof. Blatný a studií podobného typu zde vzniká méně v porovnání 

s celosvětovými výzkumy. Tuto skutečnost lze zaznamenat i v seznamu použité literatury  

a odborných zdrojů pro tuto práci – většina zdrojů pochází ze zahraničí a české zdroje bývají 

staršího data (např. Blatný, 2001; Blatný a kol., 2004; Hřebíčková a kol., 2010; Snopek a kol., 

2011).  

 Navíc se nám podařilo prozkoumat vytyčené výzkumné předpoklady o vztazích obou 

konceptů osobní pohody s vybranými psychologickými proměnnými, jež se ve výzkumech 

na téma osobní pohody nevyskytují tak často – v porovnání jako tomu tak je například  

u vztahu k sebehodnocení nebo k osobnostním rysům. Zejména příspěvek k poznatkům  

o vztazích s copingovými strategiemi a hodnotami můžeme považovat za zvláště přínosný, 

jelikož tyto oblasti ještě nejsou tolik dopodrobna prozkoumané. Z teoretické části věnující 

se těmto fenoménům je navíc zřejmé, že se výzkumníci zaměřují na různé jejich aspekty, 

další členění a speciální zaměření - např. v rámci patologie, sociálně-pracovních souvislostí 

a podobně (van Dijk a kol., 2018; Zięba a kol., 2018; Azad a kol., 2018; Liu a kol., 2017; Nipp 
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a kol., 2016; Subedi a kol., 2019), kdežto v naší práci se jim věnujeme spíše z holistického 

hlediska.  

 Zjištění, že koncepty hédonické a eudaimonické osobní pohody lze odlišit na úrovni 

souvislostí s jinými psychologickými proměnnými, patří mezi nejdůležitější přednosti naší 

studie a může být odrazovým můstkem pro další výzkumy v této oblasti pozitivní 

psychologie.  

 

4.3 Podněty pro další výzkum 

 Tato práce se zaměřuje na celistvý koncept PWB a kognitivní složku SWB, čímž však 

nelze postihnout jemné nuance ve vztazích jednotlivých proměnných k dílčím dimenzím 

konceptů osobní pohody, o což se snaží mnoho autorů v dřívějších i současných studiích 

(Blatný a kol., 2005; Chen a kol., 2012; Ryff, 2014; Tanksdale, 2015; Anglim & Grant, 2016; 

Jamaludin a kol., 2016; Reshma & Manjula, 2016; Yu a kol., 2016; Exteberria a kol., 2018; 

Chang a kol., 2019). Zajímavou výzvou by pro budoucí výzkumníky proto mohlo být pokusit 

se o podrobnější studii jednotlivých dimenzí a složek PWB a SWB vzhledem k jejich vztahům 

s jednotlivými psychologickými fenomény i v českém prostředí - například také ve vztahu  

k dílčím copingovým strategiím či hodnotám. Mohli by tak možná odhalit různé důležité 

mechanismy v pozadí teorií o osobní pohodě, což by pak mohlo mít dopad na způsoby 

intervence a terapeutické péče o klienty v rámci běžné populace nebo psychiatrické 

pacienty. Tak například, zmapováním copingových strategií, které osoba nejčastěji využívá 

v nadměrné zátěži, a jejich vztahů k jednotlivým dimenzím osobní pohody bychom pak 

mohli být schopni odhadovat, v jakém aspektu osobní pohody bude daný jedinec 

znevýhodněn. V návaznosti na to, naučením používání jiných copingových strategií 

(například v kognitivně-behaviorální terapii) souvisejících s vyššími hodnotami v dané 

dimenzi bychom se mohli pokusit zlepšit jeho či její celkovou osobní pohodu.  

 Atraktivní podnět přinesli také Margolis a Lyubomirsky (2018), kteří se ve své práci 

snažili odhalit kauzalitu mezi vztahy hédonické a eudaimonické osobní pohody se 

sebehodnocením. Samozřejmě metoda experimentu má v této oblasti velmi omezené 
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prostředky, například osobnostní rysy nebo hodnoty nelze „experimentálně navodit“, 

možná tak jejich projevy. Je zřejmé, že stojí velmi mnoho práce a úsilí vymyslet způsob, 

jakým se vědecky přiblížit principům fungujícím na pozadí osobní pohody, avšak možná 

zjištění těchto výzkumů jsou pak nesmírně cenná pro intervence v této oblasti. Nutno 

upozornit, že studie Margolise a Lyubomirsky (2018) dalece přesahuje tuto práci. Na rozdíl 

od poznatků zmiňovaných autorů naše výsledky nelze prezentovat z hlediska příčin  

a důsledků. Tento výzkum však poodhaluje prediktory osobní pohody, s jejichž výskytem 

lze spojovat silnější či slabší prožitky osobní ne/pohody.  

 Téma našeho výzkumu a literární rešerše také odhaluje mezery ve výzkumu osobní 

pohody a základních lidských hodnot. Zjistili jsme, že téměř polovina hodnot souvisí 

s celkovým PWB. V případě hédonické osobní pohody zastoupené složkou životní 

spokojenosti se statisticky významným prediktorem ukázala být jen jedna skupina hodnot 

(požitkářství). Mnohé výzkumy, jak jsme již zmiňovali výše, se orientují na hodnoty 

v různých aspektech a kontextech, kdežto tato práce prozkoumává čistě vztahy skupin 

hodnot českých vysokoškoláků k jejich prožitkům hédonické či eudaimonické osobní 

pohody. Zajímavé by bylo zjistit, zda jsou tyto vzorce jiné u odlišných věkových, 

vzdělanostních a socioekonomických vrstev. Zda i dospělí či staří lidé, nebo lidé se 

základním až vysokoškolským vzděláním, jejichž hodnoty se v průběhu života mohly 

působením různých vlivů pozměnit a třeba se i liší od hodnot, jež zastávají čeští studenti 

vysokých škol, vykazují podobné nebo naopak rozdílné souvislosti vzhledem k prožívání 

osobní pohody ve smyslu PWB či SWB. 
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5 Závěr 

 Tato diplomová práce se zabývá dvěma koncepty osobní pohody – hédonickým 

pojetím v podání E. Dienera a eudaimonickým pojetím podle C. Ryffové. Mnozí výzkumníci 

si kladou otázku, zda jsou tyto pojmy konceptuálně odlišné, či zda jsou to pouze dva aspekty 

jednoho psychologického fenoménu. Naše studie vychází z předpokladu, že oba konstrukty 

osobní pohody lze odlišit na základě analýzy jejich vztahů k různým psychologickým 

proměnným. 

 Teoretickou část práce otevírá definice pojmů, s nimiž dále operujeme v samotné 

studii. Popisujeme konceptualizaci hédonické osobní pohody podle E. Dienera  

a eudaimonické osobní pohody podle C. Ryffové. Dále popisujeme charakteristiku 

proměnných: Rosenbergova sebehodnocení, osobnostních rysů pětifaktorového modelu, 

copingových strategií podle Carvera a Schwartzových základních lidských hodnot, jejichž 

vztahy ke zmíněným konstruktům osobní pohody prozkoumáváme v empirické části práce. 

Závěrem tohoto oddílu diplomové práce uvádíme rešerši odborných zdrojů, reprezentující 

nejnovější poznatky v oblasti vztahů daných proměnných ke konceptům osobní pohody. 

 V úvodu empirické části si stanovujeme cíle této práce, jimiž je prozkoumání 

výzkumných předpokladů vycházejících z dosavadního poznání v této oblasti. Pro naši 

analýzu jsme využívali skórů v celkové eudaimonické osobní pohodě a hédonickou osobní 

pohodu reprezentovaly hodnoty životní spokojenosti. Podařilo se nám poukázat na odlišné 

korelační vztahy konceptů PWB a SWB ke stanoveným psychologickým proměnným. Při 

povrchní analýze pomocí Pearsonových korelačních koeficientů se zprvu jevily některé 

vzorce vztahů obou konceptů značně podobné. Dokázali jsme však, že pokud použijeme 

pokročilejší metody statistického zpracování (test odlišnosti závislých korelačních 

koeficientů), zjistíme některé statisticky významné rozdíly v těchto korelačních vztazích. Na 

základě tohoto zjištění se nám tedy jeví smysluplná konceptuální svébytnost hédonické  

i eudaimonické osobní pohody. 

 Druhý vytyčený výzkumný předpoklad se zabývá podobností vztahů PWB a SWB 

k sebehodnocení v Rosenbergově pojetí. Korelační koeficienty obou konceptů byly  

v případě sebehodnocení velmi podobné, avšak když jsme je dále podrobili testování, zjistili 
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jsme mezi nimi statisticky signifikantní rozdíl. Na základě těchto výsledků se nám tedy tento 

výzkumný předpoklad nepotvrdil. Poznatky naší studie hovoří o odlišnosti korelačních 

vztahů hédonické a eudaimonické osobní pohody se sebehodnocením. 

 Zatřetí jsme předpokládali obdobné vztahy PWB a SWB i k osobnostním rysům 

pětifaktorového modelu osobnosti. Z empirické části této práce sice vyplývá, že v případě 

souvislostí s rysem neuroticismu a přívětivosti si jsou oba koncepty osobní pohody 

podobné, kdežto v ostatních třech (extraverze, svědomitost, otevřenost vůči zkušenosti) 

pozorujeme signifikantní odlišnosti. Tím pádem se z větší části musíme přiklonit na druhou 

stranu od našeho výzkumného předpokladu – to znamená, že konstrukty hédonické  

a eudaimonické osobní pohody můžeme částečně rozlišit z hlediska jejich vztahů  

k osobnostním rysům pětifaktorového modelu osobnosti.  

 Zajímali jsme se také o vztahy copingových strategií podle Carvera k PWB a SWB. 

V tomto případě, stejně jako v případě hodnot, šlo především o explorační studii s cílem 

prozkoumat, jestli lze pozorovat nějaké souvislosti a zda na základě hlubší analýzy 

případných vztahů můžeme od sebe odlišit osobní pohodu v hédonickém  

a eudaimonickém pojetí. Opět jsme pozorovali mnoho podobných korelačních vztahů 

k jednomu či druhému konceptu osobní pohody, ale podrobnější zkoumání odhalilo 

statisticky významné odlišnosti i v těchto souvislostech. Zdá se, že i na základě souvislostí 

PWB a SWB s různými copingovými strategiemi lze pozorovat jistou konceptuální odlišnost. 

 V neposlední řadě jsme věnovali naši pozornost souvislostem Schwarzových hodnot 

s koncepty PWB a SWB. Z výsledků empirické části se zdá, že životní spokojenost, 

reprezentující v našem výzkumu hédonickou osobní pohodu, nijak zvlášť s těmito 

skupinami hodnot nesouvisí, s výjimkou hodnot požitkářství. Pokud jde o eudaimonickou 

osobní pohodu, zde jsme mohli sledovat několik slabých statisticky významných korelačních 

vztahů. To znamená, že jsme splnili i poslední cíl této práce – prozkoumat souvislosti mezi 

PWB, SWB a základními lidskými hodnotami, a zároveň jsme poukázali i zde na jisté 

konceptuální odlišnosti obou konceptů osobní pohody. 

 Na závěr diskuzní sekce diplomové práce zasazujeme poznatky našeho výzkumu do 

souvislostí s celosvětovým věděním v této oblasti. Diskutujeme podobné i odlišné výsledky 
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různých autorů nejnovějších studií. Také se zabýváme limity naší práce, přednostmi této 

studie i dalšími podněty pro budoucí výzkumníky, kteří by se chtěli blíže zabývat hédonickou 

a eudaimonickou osobní pohodou.  
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7 Přílohy 
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7.2 Příloha 2 – Deskriptivní statistika  

(počítačový výstup statistického programu JASP 0.8.6.0.lnk) 
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7.2.1 Vysvětlivky tabulek v Příloze 2 

 

1 …………………………. muži 

2 ……………………….… ženy 

 

Zkratky ve sloupcích: 

swb …………………….. životní spokojenost v konceptu SWB 

PWB_sum …………… celková eudaimonická osobní pohoda 

sesteem ……………... sebehodnocení 

 

NEON_sum …………. osobnostní rys neuroticismu  

NEOE_sum …………. osobnostní rys extraverze  

NEOO_sum …………. osobnostní rys otevřenosti vůči zkušenosti  

NEOA_sum …………. osobnostní rys přívětivosti  

NEOC_sum …………. osobnostní rys svědomitosti  

 

COPE_sd …………….. copingová strategie sebe-rozptýlení 

COPE_ac …………….. copingová strategie aktivní coping 

COPE_den …………… copingová strategie popření 

COPE_suse ………….. copingová strategie únik k drogám 

COPE_esup …………. copingová strategie vyhledávání emocionální sociální podpory 

COPE_isup ………….. copingová strategie vyhledávání instrumentální sociální podpory 

COPE_bd …………….. copingová strategie behaviorální stažení 
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COPE_ven …………… copingová strategie ventilace emocí 

COPE_pref ………….. copingová strategie pozitivní přerámování 

COPE_pla ……………. copingová strategie plánování 

COPE_hum ………….. copingová strategie humor 

COPE_acc ……..…….. copingová strategie přijetí 

COPE_rel ………..…... copingová strategie náboženství 

COPE_sbl …………..... copingová strategie sebeobviňování 

 

SDmrat ………………... hodnoty samostatnosti 

STmrat ………………... hodnoty stimulace 

HEmrat ……………..... hodnoty požitkářství 

ACmrat ……………….. hodnoty úspěchu 

POmrat ……………….. hodnoty moci 

SEmrat …………….….. hodnoty bezpečnosti 

COmrat ……………….. hodnoty konformity 

TRmrat ………………… hodnoty tradice 

BEmrat ………………… hodnoty benevolence 

UNmrat ……………….. hodnoty univerzalismu 

OPENmrat …………… dimenze hodnot otevřenosti změně 

SEnhancemrat …..... dimenze hodnot sebeobohacení 

CONSmrat …………… dimenze hodnot konzervace 

STranscendmrat ..... dimenze hodnot sebepřesahu 

 


