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Autorka předložené diplomové práce se zabývá psychologickými aspekty humoru a 

jejich sociálněpsychologickými kontexty, přičemž primárně zaměřuje svou pozornost na 

užívání humoru a spokojenost v blízkém vztahu.  

 

Teoretická část práce velmi přehledně a strukturovaně mapuje základní teorie humoru 

a jeho psychologické funkce. Nedílnou součástí je i ontogenetický přehled vývoje humoru ve 

vztahu k věku člověka. (Příznačné je, že i zde jako u řady renomovaných výzkumů vlastně 

neexistuje pojednání o humoru dospělého člověka – mezi postadolescencí a stářím zeje 

výmluvná mezera. To ovšem není chyba autorky, spíše charakteristika dostupných literárních 

pramenů.) Specifickou pozornost věnuje autorka i fenoménu smíchu jako reakci na humorné 

podněty. Následující kapitola se pokouší postihnout vztah humoru k mnoha oblastem sociální 

psychologie: sociální interakce, postoje, vztahy, komunikace, ev. genderové rozdíly a detaily 

používání a oceňování humoru. 

Tato část práce je poměrně rozsáhlá velice pečlivě předkládá bohaté teoretické 

podklady pro následující autorčino výzkumné šetření. 

Empirická část zkoumá souvislosti spokojenosti v blízkém vztahu (partnerském, 

rodičovském a kamarádském) a používání humoru v daném vztahu. Autorka si rovněž klade 

otázku po odlišnosti funkcí humoru ve výše zmíněných vztazích. Pracuje se dvěma 

dotazníkovými metodami a souborem více než 150 respondentů. (Bohužel je ve vzorku 

výrazně nepoměrné zastoupení mužů a žen – existuje vysvětlení?) Velmi pečlivě je doložena 

partie zpracování dat a výsledky. Autorka se suverénně pohybuje v oblasti statistických dat 

(včetně faktorové analýzy) a získaná data interpretuje s přiměřenou metodologickou 

opatrností, o čemž svědčí i poměrně velmi pečlivá a rozsáhlá diskuse.  

Celou práci charakterizuje velmi rozsáhlá použitá literatura a kultivovaný jazyk, jen 

s občasnými drobnými překlepy (např. s. 120), a precizně doložené přílohy. Uvítala bych v 

ústní diskusi úvahu, jak může ovlivňovat vnímání humoru ve vztahu pojímání tohoto vztahu 

jako primárně diadického (nebo naopak se skupinou přátel či rodičovskou dvojicí).  

 



Závěrem s potěšením doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby 

na katedře psychologie. Navrhuji hodnocení: výborně. 
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