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osobní pohody“ 

 

   Diplomová práce Noemi Miňové je věnována aktuálnímu a významnému tématu 

psychologie zdraví, ale též psychologie osobnosti, obecné psychologie a dalších 

psychologických disciplín: studiu významné součásti osobní pohody (well-being), pozitivní 

efektivity. Práce je tradičně členěna na teoretickou a empirickou část, má celkem 118 stran, 

z toho 91 str. představuje vlastní text práce, 8 str. velmi hustě psaný soupis použité literatury, 

2 str. seznam poznámek a použitých zkratek, 9 str. přílohy obsahující tabulky a grafy a na 

posledních 8 str. jsou uvedeny kopie použitých metod. 

   Teoretická část práce je strukturována do 4 hlavních kapitol, většinou dále vnitřně 

členěných do řady podkapitol. První kapitola představuje blíže ústřední téma práce, 

problematiku pozitivní afektivity a uvádí její základní vymezení.  Druhá kapitola zasazuje 

pozitivní afektivitu do kontextu osobní pohody. Ve třetí kapitole autorka představuje široký 

přehled přístupů k otázkám pozitivní afektivity a osobní pohody nejdříve v rámci hlavních 

náboženských systémů a poté v rámci filozofie. Čtvrtá kapitola přináší přehled současných 

teorií souvisejících s osobní pohodou. Empirická část práce je tvořena celkem 5 kapitolami. 

První z nich, celkově pátá představuje cíle výzkumu a uvádí formulované hypotézy 

výzkumného projektu. Šestá kapitola přináší charakteristiku výzkumného souboru a přehled 

použitých metod – šlo o české verze metod Satisfaction with Life Scale (SWLS, Pavot et a. 

1991), The Life Orientation Test (LOT-R, Scheier, Carver, Bridges, 1994), The Life 

Engagement Test (LET, Scheier et al., 2006). Sedmá kapitola je věnována statistické 

analýze dat a přináší též informace k verifikaci či falzifikaci formulovaných hypotéz včetně 

řady průběžně v textu uváděných příloh v podobě grafů a tabulek. Osmá kapitola je 

věnována poměrně rozsáhlé diskusi a závěrečná, devátá kapitola představuje závěry práce. 

   Práce je sepsána přehledně a srozumitelně, dobrou a téměř (až na ojedinělé výjimky) 

bezchybnou češtinou (přestože je autorka slovenské národnosti, zvolila jako jazyk v němž 

chce práci napsat češtinu) a na velmi dobré odborné úrovni. Vychází z rozsáhlé a relevantní, 

domácí i zahraniční odborné literatury, kterou tvůrčím způsobem zpracovává, analyzuje a 

přiměřeně kriticky hodnotí. V empirické části práce ověřuje vztahy mezi osobní pohodou, 

pozitivní afektivitou a prožitkem smyslu života, resp. životní angažovanosti u rozsáhlého 

souboru celkem 301 respondenta, reprezentujícího zastoupení dvou národů a kultur (soubor 

tvořilo 188 Čechů a 113 Slováků).              

   Vzájemná souvislost pozitivní afektivity, životní angažovanosti a životní spokojenosti byla 

jako jeden z významných výsledků práce výzkumně ověřena, naopak nebyla prokázána 

statisticky významná závislost životní spokojenosti na státní příslušnosti, pohlaví a věku, 

nebyla ani zjištěna korelace žádné z použitých metod s věkem. Práce však přináší celou 



řadu dalších zajímavých zjištění, které na jednu stranu svědčí o kvalitách práce a efektivitě 

zvolené metodiky, na druhou stranu představují též výzvu k dalšímu pokračování v práci na 

tomto tématu a jeho souvislostech.  

   K práci mám následující připomínky: 

1. Přes snahu autorky, která pracovala na své DP dlouhodobě poctivě a svědomitě, se 

nepodařilo zcela eliminovat některé nedůslednosti, méně obratné formulace či drobné 

chyby v češtině, viz např. popis životního stylu komunity Roseto na str. 63, jejíž členové 

jsou uváděni postupně jako Roseťané, Rosseťané a Roseťani, přičemž tyto tvary 

ovlivňují částečně i srozumitelnost textu („Mezi Roseťani byla většina těžkými 

kuřáky…“).  

2. Nepodařilo se též zcela eliminovat autorkou původně nesprávně osvojený a v práci 

postupně korigovaný způsob citací, spočívající v uvedení příjmení autora a roku vydání 

práce bez čárky mezi nimi na začátku věty v závorce – např. „(Carr 1998; podle Markové 

2007) se ve své práci…“ na str. 13, nebo „(Blatný et al. 2004) poukázali na to, že…“. 

3. V práci též zůstaly některé ojedinělé citační nedůslednosti  (např. chybějící citace 

interpretace Aristotelova přístupu k otázkám osobní pohody na str. 30).  

4. Chvályhodným doplňkem práce je již zmíněný seznam poznámek a použitých zkratek na 

str. 100 – 101, avšak některé vysvětlované pojmy a zkratky je možno v DP absolventky 

studia psychologie na FF UK považovat za postradatelné (EEG, sociální desirabilita). 

 

 

Závěr: 

   Diplomová práce Noemi Miňové je zajímavou, kvalitní a přínosnou psychologickou studií. 

Diplomandka přesvědčivě prokázala schopnost kriticky analyzovat současný stav poznání 

v dané oblasti, formulovat výzkumný problém a samostatně jej empiricky ověřit. Práce Noemi 

Miňové splňuje požadavky, kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení „výborně“.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18. 1. 2012                                              doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.   


