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Hned úvodem je možné konstatovat, že předložená práce je obsahově i formálně 

zdařilá. Téma je psychologicky zajímavé a odedávna svým způsobem vzrušující. 

Chtělo by se téměř parafrázovat otázkou: skutečně platí, že jak navenek, tak 

uvnitř? Nepřekvapuje ani, že si takovou otázku pokládali již učenci v antice a že 

si ji klade i moderní psychologie. Klademe si ji ovšem (více či méně vědomě) 

všichni, když si tvoříme implicitní teorie osobností těch, které známe i těch, které 

jen letmo zahlédneme. Je za tím jakési puzení rychle odhadnout partnera nebo 

protihráče. Správnost odhadu povahy (a tedy úmyslu apod.) může mít zásadní 

důsledky …  

I když to tak z obsahu přímo nevyplývá, je práce klasicky členěná na oddíl teorie 

a následně oddíl empirického zkoumání. Zajímavé je hned počáteční pojednání o 

neurodynamice a biorytmech jako determinantách temperamentu. Historicky je 

možné si připomenout, že biorytmům v souvislosti s afektivitou (konkrétně 

průběhem deprese) se ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v unikátním 

projektu zabýval dr. Lát. V předložené práci autorka pokračuje přehledem pojetí 

temperamentu od antiky až po současnost. Není třeba zde vše vyjmenovávat, stačí 

konstatování, že jde o výklad zasvěcený, podložený mnoha odbornými prameny 

(strany 120 až 127). Samostatnou kapitolu věnuje autorka Ájurvédě a vztahu 

k současnosti. Autorčiným záměrem je také zohlednění teorie živlů a konkrétně 

metodě 4 Elements Inventory, a proto jim věnuje samostatný prostor.  

Empirickou část (s. 72 a dále) autorka velmi vhodně zahajuje připomenutím, o co 

v následující části půjde. Na s. 73 a dále jsou formulované výzkumné hypotézy a 

otázky. Na s. 73 jsou uvedené (1. a 2.) výzkumné hypotézy a na stejné úrovni 

členění následuje „6. výzkumná otázka“ a potom na další straně „13. výzkumná 

otázka“ a „14. výzkumná otázka“. Jaký je vztah mezi „výzkumnou hypotézou“ a 

„výzkumnou otázkou“? A proč jsou alternativní hypotézy formulované jen na 

rovině „2.“ a „6.“ ? Následuje pečlivá psychometrická práce ověřující existenci a 

nezávislost typů Ájurvédy, tělesných typů podle Kretschmera, souvislostí s 4 

Elemets Inventory atd. (viz text práce). Text je proložen řadou srozumitelných 

tabulek. Není nutné na tomto místě výsledky shrnovat (některá očekávání se 

nepotvrdila, jiná ano…). Diskuse nálezů je obsáhlá (108-117) a sofistikovaná. 

Jako čtenář si na samý závěr kladu otázku, jaká je v psychologii budoucnost 

zkoumání a budování typologií obecně a hledání souvislostí somatotypů a typů 

psychologických. Jaký je názor autorky? A ještě se ptám: Proč je tak obtížné 

potvrdit existenci typů podle Ájurvédy?  

Konstatuji, že kromě výše uvedené nejasnosti nemám vůči předložené diplomové 

práci žádné podstatné výtky. Snad jen zcela nevýznamné drobnosti: nebývá 

zvykem číslovat přílohy práce; v číslování témat, myšlenek se nepoužívá způsob 

„1.)“ (viz s. 72), ale buď jen tečka, anebo jen závorka. A ještě: v desetinném 



třídění (viz obsah práce na s. 6) se za druhým a dalším koncovým členem nedělá 

tečka. 

 

Předložená diplomová práce plně naplňuje požadavky kladené na práce 

diplomové a já ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí. Jako 

hodnocení doporučuji: výborně. 
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