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Předložená diplomová práce má 115 stran základního textu a 60 stran příloh, takže 

poněkud přesahuje doporučený rozsah pro diplomovou práci. Složitost realizovaného výzkumu si 

však tento rozsah vyžadovala. Přiložené přílohy jsou velmi dobře uspořádány, jsou tam  upřesněny 

použité metody, doprovodné texty pro respondenty a detailní výsledky. Po formální stránce má 

práce všechny náležitosti: čestné prohlášení, logický – dobře strukturovaný obsah, český i anglický 

abstrakt, logicky uspořádanou teoretickou i výzkumnou část, diskusi závěrů a bohatý seznam 

literatury. Seznam literatury obsahuje 129 titulů, drtivá většina je zahraniční (124 titulů), což 

svědčí o velmi dobré orientaci autora ve stavu současného poznání ve zkoumané oblasti a o 

dobré jazykové vybavenosti, je nutné ho za to pochválit. Z domácí literatury autor uvádí jen 5 

titulů, což je trochu škoda, výzkum v oblasti motivačních problémů a konkrétně nudy u nás 

probíhá od 80. let minulého století a je úzce svázán nejen se základním výzkumem (ČSAV), ale 

i s katedrou psychologie PedF.  

Volba tématu: 

 Diplomová práce Bc. Jakuba Sekáče se věnuje badatelsky závažné a náročné 

problematice: zabývá se především souvislostmi selhávání pozornosti a nudy studentů, 

konkrétně experimentální manipulaci kauzálních atribucí. Pohled z hlediska kauzálních atribucí 

velmi vítám, i když z poněkud jiného výzkumného úhlu. (Komu studenti připisují vinu za svou nudu? 

Kdo za nudu může?) V našich dřívějších výzkumech se opakovaně ukázal výrazný posun ve smyslu: 

čím mladší respondenti, tím více připisovali zdroj nudy ve škole vně své osoby – učiteli a jeho 

způsobu výuky, nezáživným obsahům apod. Zajímavé je, že odborná doporučení, jak zvládat 

školskou nudu, byla směrována skoro výhradně na učitele (jak to mají dělat líp), ke studentům 

minimálně. 



 Práce navazuje na zahraniční i domácí práce věnované nudě.  I když u nás i ve světě narůstá 

zájem o fenomén „nuda“, nebyla zatím u nás (ve světě ano) věnována dostatečná pozornost 

laboratorním experimentům v této oblasti. Autorovu realizaci relativně složitého laboratorního 

experimentu je nutné vyzdvihnout, pochválit pečlivost provedení a poctivost interpretační. Již v 

úvodu posudku je možné konstatovat, že – dle mého soudu – se jedná o kvalitní práci.  

Obsahové zpracování:  

Práce je tradičně rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Způsob uchopení 

tématu (teoretická část), ale i praktická část odpovídá současným teoretickým a 

metodologickým trendům. V teoretické části autor důkladně prezentuje východiska své práce 

a vymezuje hlavní pojmy. Autor je postaven před velice složitý úkol, protože shoda na 

uchopení „nudy“ v psychologii zatím neexistuje (rozdíly jsou v pojetí nudy napříč různými 

paradigmaty: psychodynamické, existenciální, kognitivní……). V míře nabuzení (nízké versus 

vysoké) a z hlediska valence (negativní versus pozitivní nabuzení).  O rozdílech mezi laickým a 

teoretickým chápání nudy ani nemluvě. Jednotliví badatelé jsou také nejednotní, pokud jde o 

samotné vymezení tohoto psychologického fenoménu. Určitá shoda existuje na úrovni 

základního rozlišení mezi endogenními a exogenními faktory nudy, respektive mezi sklonem 

k nudě jako osobnostním rysem a nudou reaktivní, na situaci závislou. Rozdíly také existují ve 

způsobu jednotlivých teoretických nebo empirických uchopeních nudy jakožto 

jednodimenzionálního či vícedimenzionálního konstruktu. Autor diplomové práce se 

především věnuje situační nudě, což odpovídá zaměření výzkumného experimentu. Svůj 

výzkum opírá především o laboratorní experimenty realizované v rámci modelu MAC, který 

má integrovat dosavadní teorie nudy. Do popředí se tak dostávají, vedle subjektivního smyslu 

činnosti, vzájemné vztahy mezi nudou a pozorností, což je jistě velice zajímavé téma. 

Teoretické poznatky logicky uspořádává a diskutuje je, teoretická část tak tvoří funkční předpolí 

pro část výzkumného experimentu. V teoretických východiscích nechybí ani prezentace 

diagnostických metod a diskuse nad možnostmi operacionalizace dané problematiky. Autor dobře 

pracuje s odbornou literaturou, má velmi dobrý vhled do zahraniční literatury, odkazy v textu jsou 

korektní a jejich tlumočení svědčí o patřičném porozumění.  

Výzkumná část je přehledná a pečlivě zpracovaná. Volba metodické strategie i 

konkrétních postupů je velmi podrobně vyložena a dokumentována. Design naplánovaného 

laboratorního experimentu je velice náročný, ale pečlivě rozpracovaný. Autor prokázal, že 

zvládá náročný laboratorní výzkum, a jistě to pro něho byla velká škola, kterou bude moci 



v budoucnosti využít. Výzkumný vzorek je při tak náročném experimentu relativně velký. 

Respondenty tvořili studenti psychologie, což samozřejmě na jedné straně zlehčuje jejich 

dostupnost, zvláště když byla účast na experimentu vázána na možnost získání zápočtu, na 

druhé straně je však nutné počítat s tím, že přístup posluchačů psychologie bude velmi 

specifický, autor si však tuto skutečnost uvědomuje.  

Výsledky výzkumu jsou logicky uspořádány a seriózně prezentovány. Diplomová práce 

je psaná srozumitelným odborným jazykem a většina výsledkových pasáží se čte dobře. 

Některé pasáže mohou být pro čtenáře, který nemá dostatečný vhled do dané problematiky, 

poněkud náročnější. V jistých místech je text přesycen detailními informacemi (které se hodí 

spíše do výzkumné zprávy) na úkor určitého nadhledu. Z těchto důvodů pozitivně oceňuji i 

kapitolu shrnující výsledky a diskusi, kde se výsledky a pointy vyjasňují a hledají se další 

možnosti budoucí práce na problematice. Výsledky výzkumu mají badatelský přínos, 

především mohou napomoci k výstavbě nových výzkumných hypotéz a otevření nových 

otázek. Poděkování patří i vedoucí práce Kateřině Lukavské, a to nejen za hlavní podíl na 

vybudování laboratoře, ale i za pomoc při realizaci laboratorních výzkumů. 

 Formální úprava. Práce je psána výstižným, kultivovaným způsobem, odborně správným s 

minimem překlepů. Grafická úprava je promyšlená.  

Námět pro diskusi: Námětů na diskusi by bylo hodně, je možné otevřít drobnou rozpravu o 

možnostech a limitech použití experimentálně laboratorní metody. Ale spíše autora práce 

poprosím o krátkou úvahu ve směru krátkodobých respektive dlouhodobých faktorů 

ovlivňujících vznik a dopad nudy na činnost (respektive pozornost). 

 

ZÁVĚR 
 

Celkově hodnotím diplomovou práci Bc. Jakuba Sekáče velmi kladně. Práce 

splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci na PedF UK – 

odpovídá svým rozsahem, obsahem i způsobem zpracování. Autorovi 

doporučuji ve výzkumné činnosti v dané problematice pokračovat. Doporučuji 

hodnotit práci známkou “výborně“.                                                               

V Praze dne 2.9. 2020 

                                     Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. 


