
Posudek vedoucího diplomové práce Martina Kloudy "Krize jako obraz 

hodnot člověka, aneb struktura sémantického prostoru v oblasti krizových 

situací u buddhistů, křesťanů a ateistů" Univerzita Karlova v Praze. 

Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Praha 2009. 

Autor zvolil za téma své práce problematiku krize a jejího zvládání ve vztahu ke 

spiritualitě, resp. spirituálnímu prožitku jednotlivce. 

Úvodní kapitoly teoretické části se proto zabývají zejména problematikou vymezení 

pojmů, které souvisejí s problematikou krize a krize psychické zejména. Autor, jehož 

pracovní zkušenost s danou oblastí je v této části práce viditelně patrná, se zabývá i vnitřní 

dynamikou krize a diagnostikou vlivu (lépe možná dopadu či míry) zátěžových situací. 

Následující kapitoly vcelku znale a ťundovaně pojednávají o spiritualitě ve vztahu ke 

krizi a jejím přispění ke zvládání krize. Zde je také zařazen text, který se zaměřuje především 

na zvládání krize (od osobnostních charakteristik přes svépomocné postupy až po odbornou 

pomoc). Závěr teoretické části tvoří kapitola Postoje, která zde do jisté míra předznamenává 

následující výzkum. 

Empirická část práce je přehledně rozčleněna na text, který podrobněji pojednává o 

zvolené výzkumné metodě. Autor zmiňuje problematiku operacionalizace pojmů a detailně se 

zabývá tvorbou dotazníku užitého ve výzkumu. Rovněž podrobně seznamuje čtenáře 

s průběhem výzkumu a výsledky. Poměrně detailně koncipovaná diskuse (s těžištěm v kritice 

užitých výzkumných postupů) odpovídajícím způsobem vymezuje limity daných zjištěnÍ. 

Autor se však rovněž zabývá i jejich interpretací a možným dalším zaměřením výzkumu. 

Bohatá literatura a velice precizní zpracování příloh, které dokládají použité metody i 

způsob matematického zpracování, dokreslují celkovou kvalitu práce. 

Uvítala bych, kdyby autor v diskusi uvedl, zda pro něj zjištění, k nimž ve své práci 

došel, byla v něčem objevná a nakolik korespondovala s jeho původním očekáváním, s nímž 

do výzkumu vstupoval. 

Závěrem doporučuji, aby se předložená diplomová práce stala předmětem obhajoby na 

katedře psychologie FF UK. 
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