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CÍL A PŘÍNOSNOST: Předložená diplomová práce Bc. Ivety Chvojkové se věnuje souvislostem 
mezi úzkostí a časovou perspektivou. Cílem je poukázat na možné souvislosti mezi určitými 
dimenzemi časové perspektivy a úzkostí. Přínos práce má směřovat do klinické praxe do oblasti 
copingových strategií zvládání zátěže a intervencí zaměřených na snížení míry úzkosti. Na poli 
psychologického výzkumu v ČR se jedná o nové téma.  

FORMÁLNÍ STRÁNKA: Diplomová práce je napsaná na 64 stranách textu, dále obsahuje seznam 
literatury a přílohy. Je členěná na literárně-přehledovou (39 stran) a empirickou část (25 stran). 
Seznam literatury je přes nižší počet stran textu početný, obsahuje přes 130 zdrojů, autorka se opírá 
o tituly základní a relevantní k tématu, zejména u tématu časové perspektivy čerpá hlavně ze 
zahraničních zdrojů, většina z nich je novějšího data.  

LITERÁRNĚ-PŘEHLEDOVÁ ČÁST: Literárně-přehledová část přináší definici pojmů, se kterými 
autorka dále pracovala v empirické části. Autorka definuje úzkost, odlišuje úzkost jako stav a 
úzkostnost jako trvalejší osobnostní rys, popisuje projevy úzkosti a úzkostnosti, charakterizuje 
úzkostné poruchy. Na s. 16 autorka uvádí rozdíl mezi MKN-10 a MKN-11, tady je nutno říci, že u 
MKN-10 vyjmenovává neurotické poruchy celkově, ale ne jednotlivé typy úzkostných poruch, u 
MKN-11 zase jen úzkostné poruchy a poruchy spojené se strachem. V kapitole věnované časové 
perspektivě jí vymezuje vůči příbuzným pojmům, přináší základní metody měřící časovou 
perspektivu, popisuje jednotlivé typy časové perspektivy v kontextu prožívání a chování. Následně 
se věnuje dosavadním zjištěním týkajících se souvislostí mezi časovou perspektivou a úzkostí. 
Poslední kapitola pak v souladu se zaměřením práce do klinické terapeutické práce obsahuje 
intervence pro práci s úzkostností a časovou perspektivou. Oceňuji, že autorka u jednotlivých 
popisovaných metod upozorňuje i na jejich limity a konkrétní podmínky pro jejich užití v praxi. Je 
nutné dodat v souladu s autorkou, že možných intervencí bychom určitě v různých terapeutických 
směrech našli mnohem více, autorka se tady zaměřila jen na ty, které jsou v literatuře přímo 
spojované s časovou perspektivou. Celkově je literárně-přehledová část napsaná přehledně, s 
dobrou návazností, vybrané zpracované oblasti zodpovídají tématu práce.  

EMPIRICKÁ ČÁST: Za cíl empirické části si autorka stanovila lepší porozumění vztahu mezi 
časovou perspektivou a úzkostí u české populace. Využila kvantitativní metodologický design. 
Stanovila si celkem 24 hypotéz, které se týkají zejména možných souvislostí mezi úzkostí a 
úzkostností (zjišťováno pomocí STAI), časovými dimenzemi (zjišťováno pomocí ZTPI short) a 



balancovanou časovou osou. Výzkumný soubor tvořilo 185 osob ve věku od 18 do 60 let, s 
výraznější převahou žen a nevyvážeností věkových kategorií. Použila 2 dotazníkové metody - STAI 
a ZTPI short, které byli administrovány online. Kladně hodnotím výběr metody STAI dle rešerše  a 
doporučení dosavadních výzkumů. V empirické části charakterizuje výzkumný soubor dle 
vybraných kritérií (např. věk, vzdělání, přítomnost psychické poruchy, léčba psychické poruchy), 
přináší popis použitých metod spolu s výpočtem skóre balancované časové osy a výsledky 
statistické analýzy. Z důvodu vyššího počtu hypotéz užila u statistického zpracování dat 
Bonferroniho korekci. Postup práce s daty je adekvátně popsaný. Výsledky ukazují mimo jiné na 
souvislost úzkosti i úzkostnosti s negativní minulostí a negativní budoucností a slabou negativní 
souvislost opět mezi úzkostí i úzkostností a fatalistickou přítomností. Významným prediktorem 
úzkostnosti bylo pohlaví, dále negativní minulost, negativní budoucnost a negativním prediktorem 
byla pozitivní budoucnost. 

DISKUSE: Diskuse je rozdělena na několik částí. Autorka se nejdříve vyjadřuje k dosaženým 
výsledkům, které srovnává se zahraničními výzkumy. Vztahuje se k limitům výzkumu, u kterých 
zároveň uvádí i možnosti dalšího výzkumu v této oblasti, zmiňuje možné dopady aktuální 
epidemiologické situace i změny v původně zamýšlené výzkumné strategii. V realizovaném 
výzkumu se hodnoty v obou verzích dotazníku STAI ukazují být velmi podobné. Autorka to 
vysvětluje aktuální situací a dlouhodobějším nárůstem úzkosti. Je to jediná možná interpretace?  
Autorka dále v textu píše o nevýhodách online testování a možnosti problematického rozlišení mezi 
hodnocením úzkosti a úzkostnosti. Mohlo toto taky hrát roly v podobnosti výsledků? Zajímavé by 
bylo diskusi ještě doplnit o hlubší zamyšlení ohledně psychologické interpretace dat a možnostem 
přenosu výsledků do psychologické praxe. 

SHRNUTÍ: Celkově hodnotím diplomovou práci kladně. Koncept časové osy a jeho propojení s 
psychoterapeutickou praxí považuji za zajímavé. Autorka v literárně-přehledové části adekvátně 
představila pojmy, se kterými následně v empirické části pracovala. Rovněž empirická část, ve které 
autorka provedla kvantitativní výzkumné šetření, je zdařilá. 

OTÁZKY DO DISKUSE: Jak lze psychologicky interpretovat získané výsledky a jak je přímo 
využít v psychologické praxi? Autorka uvádí v diskusi, že pro lepší porozumění souvislostí mezi 
úzkostí a časovou perspektivou by mohlo být užitečné přidat polostrukturované rozhovory. Co 
konkrétně by tím autorka zjišťovala a jakým způsobem by tyto rozhovory byly zaměřené? 

Diplomová práce Bc. Ivety Chvojkové splňuje požadavky kladené na diplomové práce, 
doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

 V Praze, 17.5.2021      Katarína Loneková 


