
 1 

Oponentský posudek disertační práce 

 

Autor: PhDr. Jan Benda 

Školitel: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc. 

 

Název disertační práce: 

Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního 

zdraví a osobní pohody 

 

Oponent: prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 

 

PhDr. Jan Benda předkládá k oponentuře přehled poznatků a vlastní výzkum na téma 

regulace emocí a soucitu k sobě a jejich souvislostí s retrospektivně hodnocenou 

emoční vřelostí rodičů. Autor zpracovává významné téma, které v naší odborné 

literatuře dosud nebylo výzkumně zpracováno. Výzkum byl proveden na početné 

skupině 440 dospělých responderů, kteří vyplnili sebeposuzovací dotazníky. 

Výzkumný vzorek byl dostatečně robustní k testování autorem navržených hypotéz. 

K vyhodnocení vzájemných souvislostí mezi sledovanými proměnnými i 

demografickými faktory byly použity relevantní statistické metody, včetně 

sofistikovanějších přístupů, jako je mediační analýza. Autor rovněž korektně uvádí 

omezení výzkumu dané sebeposuzovacími dotazníky a retrospektivním hodnocením 

emoční vřelosti rodičů. Výsledky poukazují na významný vztah mezi emoční vřelosti 

rodičů v dětství a regulací emocí v dospělosti. Soucit se sebou se ukázal jako 

významný mediátor vztahu mezi vřelostí rodičů a emoční regulací. Zajímavé je, že 

emoční vřelost rodičů v dětství s regulací emocí korelovala významněji u mužů než u 

žen. 

Práce má 74 stran vlastního textu, s četnými literárními odkazy, které zahrnují 475 

titulů uvedených na 33 stranách. Je doprovázena četnými tabulkami a grafy. Mezi 

literárními odkazy jsou rovnoměrně uvedeny citace zahraniční a tuzemské, historicky 

zásadně důležité i recentní, na které autor klade důraz. Literatura obsahuje také 

původní odkazy na klasické práce z druhé poloviny 20. století. Jako přílohy jsou 

uvedeny 3 dotazníky, které byly adaptovány na českou populaci, z toho dva autorem 

disertace. V přílohách jsou uvedeny také podrobné grafy a tabulky výsledků. 

Poznámky k teoretické části: 
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Teoretická část disertační práce je rozvedena na 43 stránkách textu. Je věnovaná 

teoretickým východiskům a literární rešerši. Tato část je uspořádaná jasně, přehledně, 

dostatečně bohatě, a přitom maximálně stručně. Čte se velmi dobře, užívané 

argumenty jsou zřetelné a věrohodné. Přes zřetelný postoj autora, který je 

„bojovníkem za všímavost“, je patrná snaha argumentovat netendenčně a věcně. 

Teoretická část je logicky uspořádaná do 3 podkapitol, které jsou dále členěny podle 

jednotlivých významných témat. Je vidět, že autor se v tématu výborně orientuje, 

vybírá nejdůležitější a nejnosnější podněty, logicky je organizuje a propojuje do 

souvislostí ústících do vlastních výzkumných otázek. Zkoumá jednotlivé práce cizích 

autorů, řadí je do kontextu zaměření vlastní studie a vyvozuje z toho relevantní 

závěry. Kriticky nutno podotknout, že u regulace emocí šlo zejména o korelační 

studie, z větší části na zdravé populaci a je patrný nedostatek longitudinálních studií 

v této oblastí a dostatečně velké studie u pacientů s psychickými poruchami (vzorky 

v uváděných studiích zpravidla nejsou reprezentativní). V některých uváděných meta-

analýzách je občas také zaměňována depresivita a depresivní porucha. Výsledky je 

proto potřeba zvažovat s určitou rezervou. V závěru kapitoly 1.3. mi toto kritické 

zhodnocení studií chybí. Podobně je to v hodnocení studií týkajících se soucitu, které 

sice obsahují větší vzorky, nicméně jde hlavně o korelační studie, takže je těžké určit 

příčinnost vztahu. Proto je také trochu zavádějící mluvit o prediktorech, protože to už 

příčinnost předpokládá. Chybí větší regresní studie, které by se zároveň zabývaly 

významem jiných faktorů, jako jsou disociace, sebedůvěra, naděje, vyhýbání se a 

podobně společně se soucitem a jejich vztah k psychopatologii nebo míře distresu.   

To, co bych dal příště do úvahy, jsou některá, z mého hlediska trochu pyšná, 

vyjádření na počátku teoretické části práce. Například bych se zamyslel, zda „vlastní 

teorie psychických poruch“ či „vlastní teorie psychoterapeutické změny“ není přece 

jen silné označení, spíše bych volil „vlastní pohled na etiopatogenezi psychických 

poruch“, protože víceméně podobný pohled v různých modifikacích lze nalézt u řady 

autorů (např. Gilbert, Young, Greenberg, Hofman) a pohled autora je jimi zřetelně 

ovlivněn. Pojem etiologie bych doporučil používat mnohem opatrněji, protože v práci 

autora jde spíše o hledání některých poznatků o možné etiopatogenezi. Jak teorie 

psychických poruch, tak teorie psychoterapeutické změny, by musely v sobě nést 

větší záběr do dalších významných oblastí, jako je např. neurobiologie, genetika, 

neurochemie, sociální psychologie antropologie a další. O tak komplexní pohled v 

práci autora nejde. Drobné zmínky o oxytocinu, autonomním nervovém systému a 

vagové teorii dostačující nejsou, protože jde o složitější a zatím vědecky kontroverzní 

fenomény. Výsledky průřezového dotazníkového šetření za použití tří dotazníku by 

také nemohly komplexní teorie ani zdaleka ověřit, to je příliš velká ambice. Na druhé 

straně výzkumná práce autora je cenná právě pro poukázání na některé části 

etiopatogenetických řetězců. Práce navíc byla pečlivě připravená, včetně ověřování 

dotazníků v české populaci, což je z mého pohledu velmi záslužný krok, který 
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pomůže i dalším badatelům v této oblasti. Originální mi připadá autorovo zaměření na 

stud jako aktivátor obranných mechanismů, který může být původcem dalších 

psychopatologických fenoménů. Je však možné, že podobnou důležitost mohou mít i 

jiné internalizované vnitřní procesy, jako je hnus, bezmoc apod. Kapitolka o regulaci 

emocí v psychoterapii (1.4.) je příliš krátká, působí více jako telefonní seznam, schází 

vysvětlení rozdílnosti přístupů jednotlivých směrů při postupech regulace emocí. 

Práce však není zaměřená na psychoterapii, ale na etiopatogenetické faktory, takže 

tato úsečná krátkost je srozumitelná. Kapitola o zkušenostech z dětství a citové vazbě 

je rovněž pěkně čtivě napsaná, ovšem nalezení oblastí v mozku nebo neuronálních 

sítí, ve kterých by se charakter vazby zobrazoval, je podle mně zatím spíše oblastí 

diskuzí a rozvíjejícího se hledání, a to i přesto, že byla publikovaná meta-analýza 

malých studií s různorodými designy. Moc pěkné jsou kapitolky o emočních 

maladaptivních schématech a zkušenosti z dětství a soucitu se sebou, kde jsou 

v korelačních studiích rozsáhlé soubory. 

Poznámky k empirické části: 

Druhá část publikace popisuje metodiku práce a vlastní výzkum. Empirická část je 

vypracovaná na 20 stránkách. Uspořádání je účelné, jasné a přehledné. Zachovává 

logiku výzkumných prací se stručným popisem východisek a cílů výzkumu, 

stanovením hypotézy, popisem výzkumného souboru i metodiky práce, deskripcí 

výzkumných nástrojů a postupů při analýze získaných dat. Navazují přehledně 

uspořádané výsledky a jejich diskuze.  

Východiska výzkumné části navazují logicky na teoretickou část práce, provázanost 

je zřetelná a přirozená. Hypotézy jsou čtyři a rovněž logicky vyplývají z teoretické 

části.  

V popisu souboru mi chybí další demografický faktor: partnerství, protože by mohl 

hypoteticky mít také vliv na výsledky. Překvapilo mě, že ženy a muži se neliší podle 

vzdělání, protože na první pohled se zdá vyšší zastoupení vysokoškolaček. Oceňuji, 

že u nástrojů byly popsány jejich psychometrické vlastnosti. Myslím, že to také 

zesiluje hodnotu výzkumu a jeho publikovatelnost v časopise s impakt faktorem. 

Mediační analýza navíc dává výsledkům další punc kvality. 

Diskuze je přímočará a jasná, diskutuje výsledky studie s výsledky jiných prací. 

Diskuze je otevřená, nedogmatická, uvádí i alternativní možnosti pohledu. Autor také 

diskutuje negativní nálezy, kde výsledky neodpovídají předpokladům a korektně 

zvažuje alternativní zdůvodnění těchto nálezů. Na konci diskuze jsou rovněž korektně 

a otevřeně uvedeny limity studie a možnosti jejich překonání v budoucnosti, zejména 

použitím strukturovaných interview a longitudinálním výzkumem. 

Způsob zpracování výsledků odpovídá typu a struktuře nasbíraných dat a dále 

poukazuje na samozřejmou vědeckou erudici autora. Stejně logicky a jasně pak 
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navazuje diskusní část sdělení, ve které kromě zjištěných souvislostí autor diskutuje 

také jiná významná sdělení autorů zabývajících se podobným tématem. Navazují 

stručné závěry a přílohy se souhrnem literatury. 

Celkové hodnocení: 

Předností předložené práce je schopnost PhDr. Jana Bendy uspořádat a sdělit velké 

množství fakt a poznatků o soucitu k sobě a emoční regulaci a jejich vztahů k soucitu 

se sebou a vřelosti rodičovské výchovy, učinit jejich vzájemný vztah zřetelný a popsat 

význam pro psychologickou praxi. Autor dokumentuje své výzkumné schopnosti, 

erudici a porozumění předmětu výzkumu i dlouhodobou praktickou zkušenost v praxi 

s lidmi přesvědčivě. Za silnou stránku práce lze považovat také schopnost 

syntetického, rozumného, vědeckého, a ne sektářského přístupu k oblasti, která se 

snadno stává kolbištěm různých psychologických pohledů, na kterém se střetávají 

protikladné názory na vliv výchovy a pohled člověka sama na sebe.  

I kdyby psal autor anonymně, bylo by zřetelné, že je zkušeným a schopným 

praktikujícím psychologem s vhledem do různých pojetí sebe-reflexe a zároveň 

zkušeným a poučeným vzdělancem, který přesahuje svým pohledem i mimo 

zjednodušující psychologizující doktríny.  

Práce je významná také přímočarým a jednoduchým přístupem k výzkumu a ukazuje, 

že hodnotné výzkumné otázky je možné si položit i v první linii psychologické praxe 

a je možné je také zdárně metodicky řešit.  

Mezi slabiny textu lze počítat občasnou neobratnost v popisech výsledků, s dlouhými 

souvětími, které se namáhavěji čtou. Čtenář občas potřebuje přečíst odstavec 

opakovaně, aby si uvědomil jeho význam. Naštěstí se tyto stylistické nešikovnosti 

neobjevují často. Přes tyto drobné nedostatky, které lze snadno napravit, představuje 

tato publikace vysoce kvalitní text, který se může sloužit jako bohatý zdroj informací i 

jako inspirace pro výzkumníky, psychology, psychiatry i psychoterapeuty. 

Vlastní práce autora svědčí o nadhledu, důkladnosti, vytrvalosti a píli, kvalitním 

teoretickém zázemí, praktické psychologické a psychoterapeutické dovednosti, 

zkušenosti a výborném pedagogickém nadání. Není pochybnosti o tom, že autor je 

způsobilý bádat v oboru svého zájmu. Umí využívat současné a náročné postupy pro 

kladení smysluplných otázek a je po vědecké stránce kompetentní nalézt na ně 

odpovědi.  

 

Otázky k obhajobě: 

Po přečtení práce bych se rád PhDr. Jana Bendy zeptal na několik otázek:  

(1) Co si autor myslí o vlivu raných zážitků a výchovy na vytváření soucitu k sobě a 

problémů s regulací emocí?  
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(2) Jaké je místo soucitu k sobě a regulace emocí v etiopatogenezi psychických 

poruch? 

(3) Jaký má soucit k sobě a regulace emocí význam pro psychoterapeutické vedení 

pacienta? 

 

Závěr 

Posuzovaná disertační práce představuje výsledky autorovy práce jak na poli 

terapeutické praxe, tak na poli výzkumném. Je zpracována důkladně, systematicky a 

srozumitelně s důrazem na vědeckost a předložení výzkumem podložených poznatků. 

Zároveň je text vzorně zpracován i z hlediska didaktického s přehledným členěním, 

srozumitelným výkladem s jasnými formulacemi, včetně účelných graficky 

odlišených tabulek. Současně se v něm odráží bohatá zkušenost autora jak v oblasti 

diagnostiky, tak psychoterapie. Ukazuje, že autor má v dané oblasti rozsáhlé znalosti 

a že tyto své znalosti dokáže přehledně a srozumitelně prezentovat. Doporučuji 

disertační práci PhDr. Jana Bendy k přijetí. Předložená práce je svědectvím o tom, že 

autor je díky šíři svého rozhledu, soustavnosti zájmu, i erudovanosti v přístupu 

k bádání plně kvalifikován k získání titulu PhD. 

 

 

V Olomouci 5. května 2020 

 

Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 

Klinika psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  

Katedra psychoterapie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 


