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Všímavost v souvislosti s pracovním zaujetím 

 

Pracovní angažovanost (překládaná autorem rovněž jako pracovní zaujetí) je velmi cenným a 

žádoucím faktorem, který zvyšuje nejen pracovní spokojenost, ale i pracovní výkonnost (to lze 

mimo jiné doložit autorem citovanou Harterovou metaanalýzou z roku 2003). Pozitivní vztah 

mezi výkonností a zaujetím by byl přínosnější, pokud by se ukázalo, že jsme schopni pracovní 

zaujetí ovlivnit. Jednou z možných intervencí by mohl být trénink všímavosti (mindfulness), 

jehož dopady jsou zkoumány v mnoha různých oblastech. Autor sice nenabízí experimentální 

projekt, který by umožnil změřit efekt standardizovaných tréninků mindfulness, ale snaží se 

k tomuto tématu přispět alespoň sofistikovanější korelační analýzou, která prozkoumává 

vztah mezi angažovaností a mindfulness, ale i předpokládanou (neboť zdůvodněnou) mediaci 

tohoto vztahu autenticitou.    

Na práci oceňuji jasnou logickou výstavbu i způsob argumentace. V teoretické části se autor 

věnuje všem třem hlavním komponentám svého zkoumání – angažovanosti, všímavosti i 

autenticitě, které vsazuje do širšího rámce teorií pracovní motivace, a to především sebe-

determinační teorie a na ni navazující teorie zdrojů a požadavků. Oceňuji, že je teoretická 

práce založena na téměř dvou stech citací  

Je otázkou, nakolik v rámci pojednávaného tématu zúžit pozornost na nejbližší teoretický 

kontext zkoumaných vztahů. Chápu snahu autora být efektivní, přesto mi na některých 

místech přišlo, že by bylo přínosné, kdyby byly zmíněné ještě další, s uvedenými jevy 

související teorie. V případě pracovní motivace by to mohla být například goal setting theory 

a teorie flow (o flow se autor zmiňuje, jméno Csikszentmihalyiho však v citacích neuvádí). Tam, 

kde hovoří o tom, že zkoumání autenticity navazuje na Rogersovu teorii, by bylo zase vhodné 

připomenout například sebediskrepanční teorii a také jiná pojetí reálného, ideálního a 

požadovaného self. Vítám, že autor na základě metaanalýz přiznává nejednoznačnost výše 

uvedeného vztahu, na kterou logicky reaguje a navazuje svým vlastním výzkumným 

projektem. Formulace možných závěrů v podobě teze, antiteze a konečné syntézy je dobrým 

příkladem kritického myšlení.  



Pokud jde o empirickou práci, přináší zajímavý výsledek v podobě doložení pozitivního vztahu 

mezi všímavostí a angažovaností, s následným prokázáním vlivu autenticity jako mediátora 

tohoto vztahu. I zde oceňuji jasnost (pouze jsem neporozuměl tomu, proč je tu uváděna 

negativní korelace, kterou má autenticita se zbývajícími proměnnými, když byla ve 

výzkumných hypotézách předpokládána korelace pozitivní - zřejmě je důležitá, ač 

nediskutovaná, orientace škál jednotlivých testů).    

Vzorek považuji za dostatečně velký a komentovaný. Kvituji, že byl získán v době, kdy bylo data 

možné sbírat pouze online formou. Uvítal bych podrobnější diskusi možných zkreslení, která 

přináší takto (sebevýběrem) vytvářený vzorek. Také mi chyběly bližší informace o způsobu 

oslovení, o vytváření kontraktu a o etických aspektech daného výzkumu. I přes strohost 

diskuse, je zde zmíněna otázka návazných výzkumů, které by se více zaměřily na prozkoumání 

kauzality.  

Práce splňuje všechny požadavky kladené na úspěšné diplomové práce. Z hlediska 

využitelnosti ji považuji za velmi přínosnou. Vzhledem k menšímu rozsahu (a tedy menšímu 

propracování některých pasáží) navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  
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