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PŘÍNOSNOST prezentované diplomové práce lze spatřovat jednak v samotném tématu, které je 

pro pracovní psychologii velmi důležité a týká se duševního zdraví, jeho správné a včasné 

diagnostiky a dobře indikovaného rozvoje. Zároveň je přínosné také v kontextu situace 

koronavirové pandemie, která je velkou výzvou nejenom pro zdravotnictví či ekonomiku, ale 

také pro mentální well-being. 

CÍLEM předložené práce je teoreticky rozpracovat téma psychologického kapitálu a empiricky 

ověřit jeho možné prediktory pro lepší využití v pracovní oblasti. 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 87 stran textu včetně seznamu literatury, z 

čehož tvoří 39 stran přílohy práce. Seznam použitých zdrojů čítá přes 160 citací z nichž většinu 

tvoří zdroje v anglickém jazyce, významnou část tvoří také mediální zdroje. Práce je rozdělena 

do 7 kapitol z nichž 3 se nacházejí v teoretické a 4 v empirické části práce. 

V TEORETICKÉ ČÁSTI se autorka nejprve soustředí na definici psychologického kapitálu, jeho 

složky a význam pro organizační praxi, kde spojuje dva důležité cíle organizací, a tím je závazek a 

výkon. Kromě diagnostických nástrojů se zabývá také možnostmi rozvoje, vhodného pro 

organizační praxi. Další část teoretického základu tvoří pojednání o duševním zdraví a 

nejčastějších faktorech, které se podílí na jeho změnách. 



V teoretické části bych chtěla vyzdvihnout: 

- Schopnost autorky utvářet přidanou hodnotu textu tím, že spojovala, srovnávala a 

kriticky zhodnocovala jednotlivé citované teorie. 

- Na jednotlivá teoretická východiska se dívala v historickém sledu a zachytila vývoj těchto 

teorií až k současným pojetím. 

- Teoretické pasáže doplňovala empirickými podklady a upozorňovala na možný nesoulad 

ve výzkumných zjištěních. 

V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka standardním způsobem představuje výzkumný problém, cíle 

výzkumu, výzkumné otázky a sadu hypotéz, výzkumné metody a popis sběru dat. Poté již 

charakterizuje výzkumný soubor a přechází k výsledkům empirických zjištění. Autorka provedla 

kvantitativní prediktivní analýzu proměnných nasbíraných v rámci terénního výzkumu v jedné 

organizaci. 

Níže uvádím několik postřehů k této části práce: 

- Autorce bych doporučila sjednotit počet desetinných míst, na které zaokrouhluje (např. 

str. 52, kde střední hodnotu zaokrouhluje na 5 desetinných míst, přičemž standardy 

doporučují 3). 

- Reportování výsledků je jinak bez větších chyb, autorka uvádí tabulky i grafy v souladu se 

standardy. 

CELKOVĚ bych shrnula: 

- práce má optimální rozsah, autorka se dokázala dostat k jádru problému a prokázala 

vysokou odbornou znalost v popisované problematice; 

- práce je bez větších gramatických chyb či překlepů; 

- práce je správně citovaná dle citačního manuálu s použitím automatického citačního 

programu Mendeley, jediným doporučením je zarovnání pouze na jednu stranu, aby 

nedocházelo k roztahování textu v seznamu použitých zdrojů. 

 

 



OTÁZKA K OBHAJOBĚ: 

- Napadnou autorku (po provedení výzkumu) další možné prediktory duševního zdraví, 

které by bylo zajímavé v tomto kontextu zkoumat a nepředpokládáme u nich korelaci 

s již sledovanými proměnnými? 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě s navrhovaným 

hodnocením výborně. 
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