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Předložená bakalářská práce se zaměřuje na jeden z novějších konceptů v rámci teorií temperamentu 

a osobnostních rysů. Vzhledem k omezenému množství informací v literatuře i odborných zdrojích 

v českém jazyce se autorka práce rozhodla fenomén hypersenzitivity blíže prozkoumat a představit 

jeho vývoj a pojetí. Pro své výzkumné šetření si zvolila kvalitativní studii, zaměřenou na zmapování 

pohledu vybrané skupiny jedinců na rys senzibility senzorického zpracování (SSZ). Konkrétně se pak 

zajímala o vnímání specifik v oblasti myšlení, emočního prožívání, sociálních interakcí, ale také o 

zkušenosti s psychologickou/psychiatrickou péčí.  

Jádro studie tvoří polostrukturované rozhovory s devíti respondenty, kteří u sebe rys SSZ 

identifikovali. Kromě rozhovorů použila autorka také škálu na měření úrovně SSZ (Highly Sensitive 

Person Scale; Aron & Aron, 1997). Jelikož se jednalo o první použití dotazníku u české populace a 

autorka se tak nemohla opřít o žádná data, zadala škálu také stovce náhodným dospělým 

respondentům.  

Práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část. Při vymezení teoretických východisek 

se autorka zaměřuje přímo na dané téma, zároveň však neopomíná koncept i související termíny 

zasazovat do kontextu dalších teorií i výzkumných šetření. Oceňuji, že nevychází jen ze zdrojů od autorů 

termínu, ale předkládá kritické připomínky a komentáře dalších odborníků. Text je čtivý, přehledně a 

logicky uspořádaný, obsahuje řadu informací, které nebyly v českém jazyce dosud publikovány.  

Praktická část obsahuje všechny důležité části. Analýza dat je velmi precizní, kategorizace dat 

je dobře zdůvodněna. Výsledky autorka diskutuje s literaturou s vědomím limitů studie i samotného 

konceptu. Práce přináší řadu zajímavých informací. Osobně mě zaujala informace o odhadovaném 

počtu hypersenzitivních jedinců v populaci, ale také například informace o zdroji identifikace SSZ u 

respondentů. Obecně je pak velmi zajímavé téma otázka sebediagnostiky.  

Jediným slabým místem studie, kde autorka nevyužila potenciál dat je podle mého názoru 

vyhodnocení škály hypersenzitivity. Ač vítám zahrnutí škály do studie a velmi si cením zapojení 

srovnávací skupiny respondentů, mohla být popisná statistika výsledků lépe zpracována. Chybí základní 

údaje jako je směrodatná odchylka, minimum a maximum apod. Kromě průměru mohla k popisu a 

porovnání využít autorka například také informaci o hranici horního kvartilu apod.  

Po formální a jazykové stránce je práce kvalitně zpracována, obsahuje sice drobné nedostatky 

v gramatice, jedná se však spíše o ojedinělé případy. Celkově práci považuji za velmi zdařilou. Autorce 

se podařilo vyváženou formou a s oporou výzkumných dat představit fenomén hypersenzitivních 

jedinců a přiblížit jejich vnímání a prožívání.   
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