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Předložená diplomová práce se zabývá fenoménem nudy, kterému se v rámci psychologického 
výzkumu dostává v poslední době zvýšené pozornosti. V českém prostředí je zkoumání nudy 
dosud spíše v začátcích. Cílem DP bylo jednak popsat a kriticky zhodnotit spektrum aktuálních 
teorií zabývajících se nudou, jednak realizovat vlastní empirické šetření adresující nalezené 
rozpory či nedořešené dílčí otázky v rámci teorií nudy. Domnívám se, že oba tyto cíle se 
autorovi DP podařilo naplnit. 
 
V první kapitole teoretické části autor představuje různé konceptualizace nudy, včetně 
kontextu, v jakém vznikaly, což je velmi cenné pro vstupní orientaci čtenáře. Autor si tím také 
připravuje půdu pro vlastní vymezení nudy. Konkrétně se autor zabývá definicemi nudy, 
prezentuje řadu zjištění týkajících se toho, jaké jevy byly v souvislosti s nudou zaznamenány 
(kapitola „Koreláty nudy“), upozorňuje na neshody mezi teoriemi nudy a představuje různé 
druhy nudy, které tyto neshody částečně vysvětlují (kapitola „Otázka fyziologické aktivace“), 
uvádí také hlavní metody měření nudy. V dalších kapitolách a podkapitolách se pak zabývá 
více do hloubky dílčími tématy, která jsou obzvláště relevantní pro jeho vlastní empirické 
šetření – konkrétně příčinami (vyvolávajícími faktory) nudy, experimentálními metodami 
navozování nudy a vztahem (selhávání) pozornosti a prožívání nudy. Celkově je třeba ocenit 
množství odborných zdrojů, které autor nastudoval a smysluplně prezentoval ve své práci. 
Celkově uvádí více než sto zdrojů, převážně zahraničních. 
 
V rámci vlastního empirického šetření se autor rozhodl experimentální metodou ověřit vztahy 
mezi selháváním pozornosti (resp. jeho atribucí) a prožitkem nudy. Výzkumná otázka vychází 
ze zjištění, že selhává-li mi pozornost při určité úloze, hodnotím ji jako nudnější, než když mi 
pozornost neselhává, a to i v situaci, kdy jsem rušen jiným vlivem, jehož si ale nejsem vědom 
(experiment Damrad-Frye a Lairda z roku 1989). Autor navazuje na toto zjištění vlastní 
otázkou: „Mohu-li připsat selhávání pozornosti při nudné úloze nějakému jinému rušivému 
vlivu, budu prožívat menší nudu?“ Experiment proběhl v observační laboratoři PEDF – 
Myslab. Velmi oceňuji, s jakým nasazením Jakub Sekáč přistoupil k přípravě a realizaci 
výzkumu. Samostatně připravil žádost o schválení výzkumu etickou komisí (PedF UK), 
připravil experimentální protokol a veškeré metody pro sběr dat, včetně naprogramování 
experimentální procedury v programu Psychopy, nasbíral data od 64 participantů, z velké části 
data i sám analyzoval ve statistickém programu. Přestože realizaci experimentu hlavně 
v začátcích provázely technické problémy, podařilo se naplnit vytčené cíle diplomového 
projektu. 
 
Celkově se domnívám, že Bc. Jakub Sekáč prokázal výborné zvládnutí práce s odbornou 
literaturou i velmi dobré zvládnutí kvantitativního výzkumu a doporučuji jeho diplomovou 
práci k obhajobě. 
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