
MARKOVÁ Kateřina: Psychologie štěstí 

/oponentský posudek magisterské práce/ 

Práce je věnována odborně psychologicky i lidsky životně významnému tématu. 

Motivaci kjeho zpracování autorka uvádí. V teoretické části autorka s ohledem na bohatost 

sledovaného jevu vhodně vymezuje oblast svého výzkumného zájmu, zařazuje ji do odborně 

psychologického kontextu a vnitřně ji smysluplně člení. Chápání emocí jako výchozího rámce 

zkoumání štěstí je teoreticky i empiricko aplikačně nosné. Při využívání obecně 

psychologických poznatků o emocích Uejich základní dimenze, složky a obsahové oblasti a 

s nimi spjaté charakteristiky) pro bližší prozkoumání zvláštností jevů štěstí postupuje autorka 

psychologicky citlivě. Postup je vhodně kombinován s využitím historického přístupu, 

nabízené poznatky autorka výběrově shromažďuje, třídí, strukturuje a ve zdůvodněných 

případech kriticky reflektuje (např. u Wundtova systému základních dimenzí emocí). Cenné je 

zařazení vývojového hlediska do teoretické části stejně tak jako sledování vlivů štěstí, ať už 

přímých, anebo méně či více zprostředkovaných. Teoretickou část jako celek lze hodnotit 

kladně. Ve své hlavní ose je dobře uspořádána a je náležitě zpracována i v podrobnostech. 

Vytváří tak potřebný základ i pro navazující empirické šetřenÍ. 

V empirické části jsou nejprve dobře popsány cíl výzkumu - přiměřeně stanovený, 

jemu odpovídající zvolená metoda (metoda zakotvené teorie), a návazně jsou náležitě 

popsány výzkumný soubor a proces sběru dat. Jádrem empirické části je jednak náležitě 

prováděný postup analýzy dat s využitím kódování, a dále psychologicky plasticky provedené 

zpracování a podání výsledků s důrazem na popis zakotvené teorie, kategorií a jejich vztahů. 

Popisující pasáže i zpracované schéma zakotvené teorie štěstí dokládají, že autorce nelze upřít 

psychologický cit pro sledovanou oblast, vnímavě procházet získaná data, promýšlet jejich 

vnitřní méně či více skryté členění a nalézat jednoduché či vícečetné souvislosti. Popis 

jednotlivých psychologických kategorií (kontakt, jistota, já, prostředí, překážky, přístup, 

aktivita - pasivita, změna, klid atd.) je odborně čtivý a přínosný. Empirická část přináší 

zajímavý soubor informací ke sledované oblasti a v kombinaci s částí teoretickou představuje 

dobrý výsledný tvar autorčina úsilí ke zpracování zadaného tématu. Využitá literatura je 

v práci citována a práce celkově působí dotaženým dojmem. 

Závěr: Doporučuji magisterskou práci Kateřiny Markové k obhajobě. 

V Praze dne 4.9.2007 
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