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PŘÍNOSNOST práce autora shledávám především v rozpracování velmi aktuálního a stále 

nedostatečně prozkoumaného tématu, jakým je dlouhodobě udržitelná pracovní angažovanost.  

CÍLEM předložené práce je, dle slov autora, sumarizace aktuálně dostupných informací a 

poznatků v oblasti pracovního zaujetí, všímavosti a autentičnosti s maximální orientací na 

pracovní prostředí a jejich reálnou aplikovatelnost. 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 73 stran textu včetně seznamu literatury a 1 

stranu příloh. Seznam literatury čítá 170 titulů, z čehož většina jsou studie klíčových 

zahraničních autorů pro popisovanou problematiku. Práce je přehledně rozdělena do tří 

teoretických a jedné empirické kapitoly. 

V TEORETICKÉ ČÁSTI se autor nejprve soustředí na vymezení základních teoretických konceptů, 

konkrétně pracovní motivace, angažovanosti, autentičnosti a mindfulness, kde uvádí široký 

výčet teorií od historicky starších, až po novější. Každou z výše popisovaných oblastí zasazuje do 

pracovního prostředí, rozpracovává různá pojetí, koreláty a intervence, kterými lze přispívat 

k pracovnímu well-beingu.  



V EMPIRICKÉ ČÁSTI autor ověřuje čtyři výzkumné hypotézy. Definované výzkumné proměnné 

operacionalizuje nástroji, které vycházejí z článků zabývajících se odpovídající problematikou. 

Autor sbíral data u pracující populace formou dotazníkového šetření. Kromě proměnných 

zařazených do korelační analýzy sleduje autor také řadu demografických charakteristik, z nichž 

oceňují například přidání položky týkající se home office v uplynulých měsících. Doporučila bych, 

aby také tato sbíraná data použil a reportoval v analýzách, jak je to v souladu s výzkumnou 

etikou doporučováno. Analytická část obsahuje především korelační analýzu vztahů mezi 

definovanými proměnnými. Závěrečná diskuse je obsahově stručnější, nicméně jsem neshledala 

oblasti, které by výrazněji v diskusi scházely. 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY týkající se technické stránky a obsahu práce: 

- Autor by se měl soustředit na správnou citaci v práci, například v úvodu používá větu 

„Engagement vnímám jako pozitivní vztah k práci, který je charakterizován mírou 

energie, odhodlanosti a pohlcení, (…)“, která není citovaná, nicméně se nejedná o 

autorovu větu, ale o definici Wilmara Schaufeliho. Na str. 15 potom tuto větu cituje 

správně.  

- Na některých místech práce také nejsou správně uvedené reference v textu, např. str 15 

„Schaufeli, & Bakker, 2010“. 

- V práci jsou rovněž drobné terminologické odchylky, např. na str. 15 autor uvádí jako 

jednu ze složek engagementu „pohlcení“, ale popisuje „ponoření“. 

- Některé termíny autor uvádí v různém formátu na různých místech práce, např. job-

crafting a job crafting, což potom čtenáři komplikuje vyhledávání dle klíčových slov. 

- Zmiňovaný job crafting byl do JD-R modelu do gain spiral přidán v revidované verzi 

Bakkerem a Demerouti v roce 2016 (článek Job Demands-Resources Theory: Taking 

Stockand Looking Forward), navrhuji proto neuvádět job crafting samostatně, ale 

v souladu s teorií ho přiřadit do tohoto modelu. 

- Dalším podnětem k vylepšení práce je pečlivější korektura textu. Kromě drobných 

překlepů či nedosedajících formulací je v práci také několik vět, které by vyžadovaly 

reformulaci tak, aby byly čtivější či aby jim nechyběla slova, např.: 

o „Podle metaanalýzy vycházející z 35 analýz vychází…”  



o “Mindfulness tak ovlivňuje emoce skrze pozornost, která ovlivňuje výběr podnětů pro 

naše pozorování, a zároveň ovlivňuje …”  

o “Na závěr diplomové si dovoluji v bodech zdůraznit” 

- Ve výzkumné části práce autor předesílá, že budou uvedeny psychometrické 

charakteristiky použitých nástrojů. U některých z nich je uvedeno Cronbachovo alfa, 

nicméně řada charakteristik týkající se dalších ukazatelů reliability a validity chybí. 

- V odstavci, který se týká výzkumného souboru na závěr autor dodává větu, která by měla 

být (a v mírně odlišném znění také je) součástí sekce použitých nástrojů „Na základě 

tendencí ekonomizovat dotazníková šetření zejména v business prostředí, jsem se pro 

tuto práci rozhodl využívat zkrácené validní a reliabilní verze dotazníků UWES-3 pro 

měření angažovanosti.” 

Nedokážu proto posoudit, zda se jedná o záměr či nepozornost autora. 

- V dalším odstavci autor uvádí výzkumné proměnné, nicméně ve výčtu jsou pouze 

sledované demografické charakteristiky. Domnívám se, že vzhledem k výzkumnému 

designu i záměru výzkumu je proměnných mnohem víc, a tak je tato věta značně 

zestručněná a mohla by být i zavádějící. 

- V metodách práce autor uvádí také charakteristiky nasbíraného datového souboru, což 

by mělo být spíše součástí výsledkové části, která ale, jak se zdá, začíná rovnou korelační 

analýzou. 

OTÁZKY k obhajobě: 

- Autor v práci uvádí řadu benefitů a pozitivních efektů mindfulness intervencí. Napadá ho 

také, kde by mohly být určité kritické body mindfulness intervence? Natrefil v rešerši 

autor na studie, které by efekt mindfulenss neprokázaly či oblast, ve které by 

nedocházelo na základě mindfulness intervence ke změně? 

 

SOUHRNNĚ bych ráda vyzdvihla několik bodů:  

- práce je teoreticky stručnější, než bývá pro diplomové práce běžné, nicméně velmi čtivá, 

plná aktuálních informací, které jsou předmětem zájmu v současné pracovní psychologii, 



- autor v teoretické části pokrývá poměrně široké spektrum témat, které souvisejí 

s engagementem a autentičností, což indikuje poměrně široký přehled autora 

v rozebírané problematice.  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře.  

 

 

V Praze 22. května 2021       Mgr. Ivana Šípová, Ph.D. 


