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Budeme-Ii parafrázovat Ebbinghausův výrok o psychologii, mohli bychom 

o štěstí říci, že jde o téma dlouhé minulosti, ale krátké výzkumné historie. 

Otázky, co činí lidi šťastnými a co pro své štěstí můžeme aktivně učinit, patří 

mezi nejstarší otázky vůbec. Po svém se s nimi vyrovnávala náboženství, 

filozofie i umění. Především se však s nimi vyrovnáváme v našem každodenním 

životě, kdy si je čas od času pokládáme. Zatímco je téma štěstí univerzální, jsou 

přístupy k tomuto tématu kulturně závislé. Subjektivní různorodost pojetí štěstí 

je patrně jedním z mnoha úskalí, která vedla k tomu, že se věda štěstím jako 

seriózním tématem svého bádání zabývala spíše výjimečně. 

Samotným problémem je již samotná definice štěstí. Na jednu stranu je 

štěstí pojem, který je natolik často používán v obecném jazyce (a to i malými 

dětmi), že bychom jej definovat nemuseli. Na druhou stranu si lze povšimnout 

toho, jak rozdílně tento pojem ukotvujeme konkrétními zážitky, což by nás 

mělo naopak vést k pokusu o definici štěstí. 

Autorka řeší tento problém elegantně. Protože můžeme štěstí zakotvit 

vlastním hodnocením, můžeme přesunout pozornost z otázky, co je to štěstí, 

k snáze zodpověditelné otázce - na základě čeho lidé posuzují, zda jsou šťastní. 

K tomuto pojetí dospívá na podkladě srovnávací analýzy definic různých 

badatelů, kteří se psychologii štěstí výzkumně věnují. 

Tím se také otevírá prostor pro sledování souvislosti mezi prožitkem 

momentálního intenzivního štěstí a mezi posouzením štěstí v rámci dlouhého 

období, pro integraci pojetí, které chápe štěstí jako stav, a pojímání štěstí jako 

osobnostního rysu. Pokud by se na základě takto operacionalizovaných 

výzkumů štěstí prokázalo, že je vnímání štěstí dáno stabilní individuální 

hladinou, pak by se snaha o intervence směřující k většímu štěstí jevila 

zbytečnou. 

Vycházejíc z kognitivní a volní podmíněnosti štěstí, preferuje autorka 

pojetí, které nevykazuje štěstí pouze do sféry emocí. Autorka nás seznamuje 

s vůdčími teoriemi v této oblasti, které lze kategorizovat do teorií bottom-up, 



top-down a up-down teorie (zde by bylo jistě příjemnější pracovat s českými 

ekvivalenty, ale bohužel není ustálený překlad těchto termínů k dispozici a 

chápu autorku, že se zdráhala české termíny zavádět). Zabývá se kromě jiného 

stabilitou a možností změny v souvislosti s revizemi set-point teorií a teorie 

hédonického šlapacího mlýnu. Na tuto část navazuje rozborem faktorů 

ovlivňujících prožívání štěstí. Celá teoretická část diplomové práce vrcholí 

tématem možných intervencí směřujících ke zvýšení štěstí. Právě toto téma je 

řešené i v rámci empirické části, v níž se autorka zabývá tím, nakolik má 

zaměření na pozitivní události (každodenním písemným výčtem) vliv na 

subjektivně prožívanou hladinu štěstí. Jde o randomizovaný experimentální 

výzkumný design, kde kontrolní skupina vyplňuje pouze dotazníky, ale 

nezaznamenává si žádné události, zatímco jedna experimentální skupina 

zaznamenává pozitivní události dne a druhá skupina zaznamenává významné 

události dne. Autorka pro tento účel sama přeložila v zahraničí užívaný test AHI 

(Authentic Happiness Inventory). Experiment trval dva týdny a již po těchto 

dvou týdnech bylo dosaženo hladiny statistické významnosti rozdílů mezi 

skupinami 0,082. Přestože tedy nelze zamítnout nulovou hypotézu, považuji 

tento výsledek za výsledek naznačující trend k rozdílům, který by byl 

pravděpodobně signifikantní po delší době, anebo při větších souborech. Spíše 

tedy vnímám výzkum jako potvrzení autorčina tvrzení, že je cesta ke štěstí 

"cestou pomalých, drobných změn spíše než velkých zvratů" než jako výzkum, 

který od pokusů o intervence odrazuje. 

Autorka záznamy podrobuje i kvalitativní obsahové analýze, aby bylo 

zjevné, z kterého okruhu událostí se rekrutují události pozitivní a významné. 

Práce je vybavena všemi výzkumnými náležitostmi počínaje korektní 

kvantitativní i kvalitativní analýzou a konče etickými aspekty experimentu a 

poměrně obsáhlou diskusí. Autorka se zároveň opírá o rozsáhlou, recentní 

literaturu (pouze jedna třetina z více než 70 citovaných děl jsou díla 

publikovaná před rokem 2000). 

Autorka splnila všechny požadavky kladené na úspěšné diplomové práce, 

a proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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