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PŘÍNOS TÉMATU: Předložená diplomová práce se zaměřuje na velmi relevantní a aktuální 

téma z oblasti psychologie pracovního zdraví, a to konkrétně na analýzu prediktorů 

psychologického kapitálu (dále PsychCap) u zaměstnanců a zaměstnankyň v kontextu 

pandemie Covid-19. Téma je přínosné jak svou orientací na společensky relevantní 

problematiku duševního zdraví v práci, tak také zaměřením na analýzu prediktorů PsychCap 

jakožto v českém kontextu dosud málo prozkoumaného tématu. Dalším přínosem práce je 

skutečnost, že realizovaný výzkum proběhl v rámci rozsáhlého mezinárodního projektu (H-

WORK). 

 

CÍLEM PRÁCE bylo popsat koncept PsychCap, zasadit ho do kontextu současných teorií 

pracovního zdraví, a následně empiricky ověřit, zda vybrané „faktory duševního zdraví lze 

považovat za signifikantní prediktory psychologického kapitálu“. Tyto cíle se diplomantce 

povedlo naplnit.  

 

FORMÁLNÍ STRÁNKA práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. 

Autorce se podařilo vytvořit velmi kvalitní review literatury týkající se nejen PsychCap, ale 

také řady dalších souvisejících konceptů a teorií z oblasti psychologie pracovního zdraví. 

Kladně hodnotím velké množství citovaných zahraničních výzkumů a meta-analýz, které 

autorka pro své review využila a integrovala. Práce je přehledně a logicky členěna do tří 

teoretických kapitol pokrývajících základní témata práce (psychologický kapitál, duševní 

zdraví v kontextu práce, vybrané faktory duševního zdraví zaměstnanců), na které navazuje 

výzkumná část, která jasně popisuje výzkumný cíl, hypotézy a design výzkumu. Následně jsou 

prezentovány výsledky, které jsou dále diskutovány včetně limitů výzkumu a implikací pro 

budoucí výzkum. Z hlediska formálního zpracování lze také ocenit stylistiku práce, přehlednost 

a čtivost.  

 



TEORETICKÁ ČÁST práce je zpracována velmi kvalitně, autorka se opírá o velké množství 

aktuálních mezinárodních studií, které čtivě a přehledně zpracovává do komplexního přehledu. 

Autorka přitom demonstruje velmi dobrou schopnost porozumění odborným studiím 

v angličtině, daří se jí vybrané teorie a modely věcně správně popsat a vystihnout jejich klíčové 

aspekty. Z hlediska citovaných studií by pouze bylo vhodné doplnit i české odborné studie 

týkající se PsychCap, kterých je sice málo, ale existují, viz např. Dudasova, L., Prochazka, J., 

Vaculik, M., & Lorenz, T. (2021) nebo Dudášová, L., Vaculík, M., & Procházka, J. (2021).  

  

EMPIRICKÁ ČÁST je kvalitně zpracovaná a zahrnuje všechny náležitosti. Cílem výzkumu 

bylo zjistit, zda konkrétní vybrané „faktory duševního zdraví“ signifikantně přispívají k 

predikci psychologického kapitálu. Autorka vhodně zvolila kvantitativní přístup založený na 

online dotazníkovém šetření realizovaném na vzorku 127 zaměstnanců vybrané firmy. Bylo 

stanoveno 5 hypotéz, které byly jasně a logicky formulovány a operacionalizovány. Určitou 

slabinou výzkumu je však dle mého názoru výběr prediktorů. Především není poskytnuto 

zdůvodnění, na základě čeho byly vybrány konkrétní prediktory, tj. týmová sociální podpora, 

pracovní zaujetí, stres a pracovní nejistota. V teoretické části autorka správně uvádí, že 

potenciálních prediktorů PsychCap je mnoho, přičemž některé již byly popsány, např. 

autentický leadership nebo organizační klima. Bylo by tedy dobré lépe zdůvodnit volbu 

prediktorů a optimálně při této volbě vycházet z konkrétní teorie. Také by pravděpodobně bylo 

užitečné zahrnout širší spektrum prediktorů na úrovni pracovního prostředí než pouze sociální 

podporu a pracovní nejistotu, jelikož i z review vyplývá významná role dalších faktorů (např. 

leadership, work-family balance). Kromě těchto menších limitů je však empirická část 

zpracována velmi kvalitně, včetně podrobného popisu měřících nástrojů a použitých 

statistických metod. Výsledky jsou přehledně popsány a ukazují, že vytvořený model zahrnující 

všechny prediktory vysvětluje 28.6 % variance a je statisticky významný.  

 

SOUHRNEM hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilou a jako splňující 

teoretické a metodologické nároky kladené na kvalitní diplomové práce. Pozitivně hodnotím 

zejména odbornou a společenskou relevanci tématu, velmi kvalitní a rozsáhlé review odborné 

literatury a pečlivost při zpracování empirické části výzkumu.  

 

U obhajoby by mohly být diskutovány následující otázky: 

1) Na základě jakého kritéria jste vybrala „faktory duševního zdraví“ testované jako 

prediktory PsychCap? Vnímáte nějaké limity tohoto výběru?  

2) Jakou roli ve Vašem výzkumu zaujímá pandemie Covid-19? Ačkoliv se objevuje 

v názvu práce, v samotném výzkumu již pandemie nijak zohledněna nebyla. Napadá 

Vás nějaký způsob, jak by bylo možné  zakomponovat Covid-19 do svého 

výzkumného designu?  

3) Jaká praktická opatření na zvýšení PsychCap byste doporučila organizacím 

implementovat na základě svého výzkumu?   

 

Předloženou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Praze, 20. 1. 2022       Mgr. Kateřina Zábrodská, PhD. 


