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Autorka volbou tématu detekuje fenomén, který v českém prostředí není zatím systematicky 

zpracováván a zkoumán, nicméně stává se stále aktuálnějším v realitě poradenské a terapeutické 

práce, kdy klienti často sami přicházejí s úvahami o vlastní hypersenzitivitě. 

Teoretická část práce respektuje zvolené téma a podává velmi detailní o komplexní přehled o 

fenoménu hypersenzitivity. Autorka  zde představuje jednotlivé teorie enviromentální senzitivity, 

reflektuje historický vývoj odborného zájmu o rys citlivosti, přináší popis  HS jedinců skrze jejich 

charakteristiky zachycené v modelu D.O.E.S., věnuje se dále i zkoumaným specifikům sociální interakce 

těchto osob a  popisuje HSP škálu zaměřenou na identifikaci HS jedinců. Přes poměrně široký záběr 

působí text teoretické části práce uceleně, promyšleně. V rámci tohoto oddílu dokázala autorka 

zpracovat a využít široký okruh zahraničních zdrojů, pracuje především s primárními prameny, na které 

odkazuje dle citační normy, jsou využity přímé i nepřímé citace.  

Cílem empirické části práce je zachycení perspektivy a specifik prožívání jedinců s rysem senzibility 

senzorického zpracování. V souladu s tímto cílem jsou voleny i výzkumné otázky. Výzkumná část je 

založena na kvalitativní analýze rozhovorů s 9 respondenty. Vzhledem k tomu, že není jednoznačný 

identifikační nástroj a kritéria pro zjištění či potvrzení hypersenzitivity jedince, autorka provedla 

porovnání  výsledků HSP škály u  9 respondentů s náhodně vypranou skupinou 100 respondentů 

oslovených přes sociální sítě. Ačkoliv (jak sama autorka komentuje) není tento postup standardní, 

velmi oceňuji, že se snažila dostupnými prostředky zodpovědně ověřit, zda respondenti, kteří se sami 

vnímají jako hypersenzitivní, dosáhnou na škále vyšších výsledků než srovnávací skupina. Výsledkem 

analýzy jsou 4 hlavní témata a 13 subkategorií, které zachycují z perspektivy respondentů identifikaci 

a přijetí rysu HS, vnímaná specifika způsobu myšlení, vnímání a prožívání; reflexi pozitivních a 

negativních aspektů; osobní zkušenost s psychologickou psychiatrickou péčí. Ačkoliv hlavní témata 

výrazně korespondují s okruhy pokládaných otázek, jednotlivé subkategorie  plní cíle, které si pro práci 

autorka stanovila a poskytují dobře systematizovaný vhled do prožívání jedinců s HS. Výsledky analýzy 

jsou přehledně prezentovány, bohatě ilustrovány výroky, velmi přehledný je i celý systém zachycený 

v tabulce, kde je vidět četnost i zastoupení jednotlivých subkategorií u každého z respondentů.  

Spolupráci s autorkou hodnotím velmi pozitivně. Karolína si sama zvolila téma,  k jeho zpracování 

přistupovala s velkým nadšením, zodpovědně.  Snažila se do tématu proniknout co nejhlouběji, 

nastudovala velké množství zahraniční literatury, pečlivě promýšlela formu i strukturu rozhovorů,   v 

případě potřeby konzultovala dílčí témata či postup analýzy rozhovorů.  

Otázka k obhajobě: 

1) Máte představu o tom, jak by mohl být optimálně vystavěn nástroj vhodný pro identifikaci 

jedinců s HSP?  

2) V diskusi zmiňujete, že identifikace rysu je pro respondenty v mnoha ohledech přínosná a 

zvažujete, že by mohlo docházet k „mylné identifikaci rysů“. Mohla by tedy HS sloužit nějakým 

osobám pro vlastní pozitivní „přenálepkování“ jejich jiných psychických obtíží/onemocnění?   

Práci doporučuji k obhajobě 

V Praze dne: 1. 9. 2021                                                                                    Hana Valentová 



 

                                                                                                                       


