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Téma diplomové práce může být jen stěží zajímavější a současně i podstatnější, 
než je právě to pojednávané. Pozitivní psychologie a obecně psychologie zdraví 
se oprávněně dostávají do centra pozornosti. Ukazuje se jasně, že zdaleka ke 
spokojenosti lidí nestačí pouze nepřítomnost nemocí. A je jen dobře, že se také 
stále jasněji ukazuje, že pohoda, štěstí nespočívají na vnějších okolnostech. Sice 
to je myšlenka již dávná (vlastně antická a v moderní době se tak často spojuje 
se jménem Erika Fromma), nicméně v praktickém životě lidí to bohužel stále 
bývá jen teoreticky uznávaná idea.  

Autorka věnuje zhruba šedesát stran teoretickému přehledu, ve kterém dokazuje, 
že prostudovala velké množství zdrojů a je schopná o pohodě uvažovat napříč 
náboženskými, filosofickými i vědeckými koncepcemi. Jde o velmi bohatě 
podloženou přehledovou studii, která již sama by si zasloužila publikování. 
Čtenářsky to ovšem není jednoduché čtení; důvodem je množství pojmů, které 
jsou ve hře (emoce, štěstí, pohoda, atd. a navíc ještě dílčí dimenze…). A navíc 
se téměř na každé stránce nabízí řada dalších asociací, problémů, ať již 
definičních anebo problémů s operacionalizací a ev. měřením. Beru to spíše jako 
přednost práce, protože autorka nemohla téma pojednat o mnoho hlouběji – 
dostala by se do kruhu nikdy nekončící práce. Jen namátkou zmíním několik 
svých úvah: na str. 15 je zajímavá zmínka názorů Gilberta o tom, jestli je možné 
si pamatovat emoce (a z toho planoucí metodologický problém jejich 
zachycování, měření na škálách apod.). Podobně uvažovali již James a např. i 
Ribot, z nichž první vážně zpochybňoval možnost si emoce pamatovat, kdežto 
druhý to připouštěl. Projevilo se to např. i v hereckých systémech (např. u K.S. 
Stanislavského). Chápu také, že např. buddhistickému přístupu mohla autorka 
věnovat jen málo prostoru, byť by to bylo právě v sou zlosti s vnitřní štěstím, 
radostí apod. velmi zajímavé. V naší oblasti o tom snad nejzasvěceněji pojednal 
Květoslav Minařík (viz jeho rozsáhlé dílo a praxe). A ještě poznámka: ano, 
Buddha se překládá jako ´Osvícený´nebo ´Probuzený´, i když právě z hlediska 
řešení tématu štěstí atp. to není to samé.  

V teoretické části je mnoho velmi zajímavých míst, o kterých by bylo 
s prospěchem přemýšlet a dále je rozvíjet, ale na tomto místě k není prostor …  



Ve výzkumné části se autorka snaží ověřit souvislosti několika konceptů 
(pozitivní efektivita, životní spokojenost a životní angažovanost) mezi sebou a 
s několika vybranými dalšími proměnnými – pohlaví, vzdělání, národní 
příslušnost). Z konkrétních měřících nástrojů autorka používá škálu životní 
spokojenosti, resp. kognitivní komponenty osobní pohody (satisfaction with life 
scale, SWLS), škálu životní orientace – dispozičního optimismu (life orientation 
test, LOT-R), test životní angažovanost (life engagement test: assesing purpose 
in life, LET). Výsledky vyznívají zajímavě, i když vlastně nepřekvapují – 
všechno to jsou vlastně dimenze osobní pohody, a tak jejich korelace je 
přirozená. Výsledek je ovšem i vhodným potvrzením praktických terapeutických 
intervencí, které předpokládají systémové propojení kognice, aktivity a 
emočního zabarvení (konkrétně např. v KBT praxi).  

Předložená práce je velmi zajímavá, dobře vystavěná. Nicméně musím jako 
oponent upozornit na řadu technických chybiček: autorka střídavě používá 
v odkazech jména autorů se zkratkou jejich křestního jména a jinde bez zkratky. 
Podobně je to s uváděním stránek v odkazech. Někde jsou a jinde ne (bez ohledu 
na přímou citaci – u té na str. 32 odkaz na stránky chybí; a stejně tak na str. 15). 
Uvozovky se někde objeví na začátku citace, ale na konci již nejsou (např. s. 
19). Autorka střídá označení rod a pohlaví (také na s. 19 „… osobní pohoda 
determinována rodem a věkem“; na str. 84 se již mluví o pohlavních rozdílech, 
ale také „…byl prokázán rodový rozdíl…“ atd.). Anebo: jak chápat větu (s. 84) 
„V této souvislosti se nabízí nepodložená hypotéza, že ženy mají tendenci…“? 
Jde asi o nepotvrzenou hypotézu, ne? To co totiž dále autorka píše je docela 
solidním podložením možné hypotézy (byť netestované a nepotvrzené…). 
Škoda množství těchto přehlédnutí… 

Práce splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a já ji doporučuji 
k obhajobě. 
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