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Pozitivní psychologie si získává stále více pozornosti i mezi samými psychology. A 
poprávu. Pokud psychologie chce fakticky přispívat k rozvoji jedinců (zdravých či 
nemocných), musí být orientována pozitivně. Prakticky každá intervence, každé 
opatření má pozitivní náboj. Porozumět tomu, co je v nás zdravé, pozitivní, přináší 
psychologii neméně jako porozumění tomu, co není zdravé. I samotným psychologům 
může výraznější orientace na pozitivní momenty rozjasnit duši i tvář. Zpracovávané 
téma je psychologicky relevantní. 

Literárně přehledová část je zpracována s hlubokou znalostí zahraniční i české 
odborné literatury. Autorka využila v plné míře zdroje, které jsou k dispozici na 
katedře, ale ukázala, že i zahraniční pobyt lze velmi dobře využít k těmto účelům. 
Nevím, jestli je u nás k dispozici tak důkladné zpracování této problematiky. Literatura 
je uváděna zcela v duchu české normy. Pokládám zpracování této části za vzorné a 
vzorové. 

Empirická část ukazuje, že pozitivní psychologii čeká ještě řada let a množství 
výzkumů než dožene tradiční psychologii v metodikách zjišťování i ve výsledcích. 
Autorka srovnává tři skupiny vysokoškoláků a zjišťuje, jak se manipulace podmínkami 
promítne do vnímané hodnoty štěstí. I tato část je zpracována korektně, nicméně mám 
tři marginální poznámky. První se týká popisu jednotlivých skupin - přehlédl jsem 
jejich velikost a složení? Nedokážu odhadnout obtížnost při shánění p.o. a množství 
práce spojené s analýzou dat, nicméně vzorek mi přišel zbytečně malý. Nejsem zastánce 
použití cizích slov, byť chápu jejich pohodlnost - myslím, že třeba slovo design mohlo 
být alespoň někde nahrazeno. Jen na okraj: jak vypadá standardizovaný překlad (viz 
str. 64)? 

Závěr: Autorka prokázala v diplomové práci, že dokáže pracovat jak s odbornou 
literaturou, tak i výzkumně. Zpracování literárně přehledové části pokládám za 
excelentní, části empirické za výborné. Ludmila Řechková splnila požadavky kladené na 
diplomový úkol a doporučuji proto, aby se její práce stala předmětem obhajoby. 
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