
Posudek na diplomovou práci Bc. Ivy Zemanovičové „Sociálněpsychologické aspekty 
humoru“ 

 
 Humor je nepochybně zvláštní a mnohorozměrný fenomén. Vyskytuje se v umělecké 

trvorbě, ale asi jeho nejdůležitější funkce je v sociálních interakcích a v sociálních vztazích 

všech druhů. Proto se autorka ne náhodou ve své diplomové práci zaměřuje především na 

funkci humoru v sociálním světě člověka. Východiskem práce je nicméně velmi fundovaný 

přehled teorií humoru, o který se později autorka opírá při vysvětlování různých funkcí 

humoru a který zároveň slouží pro koncipování empirické části. Z uváděných funkcí 

vyzvedávám především psychologické, jež samy o sobě jsou mnohočetné (v oblasti 

kognitivních procesů, v oblasti psychohygieny, emocí atd.). Za zvláštní přínos považuji 

sestavení přehledu vývoje humoru v onotogeneze. První kapitola teoretické části je uzavřena 

jevy souvisejícími s humorem (především smích a jeho různé druhy) a smyslem pro humor 

včetně metod jeho měření (jen upozorňuji, že kap. 1.5 není v obsahu).  

 Druhá kapitola teoretické části je věnována sociální psychologii humoru a utorka si 

zde vytváří poznatkové zázemí pro empirický výzkum. Humor je zde uvažován v různých 

sociálněpsychologický souvislostech, jako ve vztahu k postojům a jejich změně, 

k předsudkům, ve vztahu k sociálním skupinám i mezi skupinově, ve vztahu k agresi, 

k sociálním normám atd. Zvláštní pozornost je samozřejmě, s ohledem na cíle práce, 

věnována humoru v blízkých vztazích.      

 Předmětem empirického výzkumu bylo prozkoumat funkci humoru ve třech typech 

blízkých vztahů (partnerský, rodičovský a kamarádský vztah) zejména se zřetelem ke 

spokojenosti ve vtahu. Celkem soubor tvořilo 159 osob ve věkovém rozpětí 19 – 63 let. Pro 

sběr dat použila autorka dva dotazníky převedené do češtiny z angličtiny (anglické verze jsou 

v textu, české v přílohách). Základní statistické zpracování provedla autorka s pomocí 

korelační analýzy u všech typů vztahů mezi položkami dotazníku zjišťujícím různé druhy 

humoru a spokojeností ve vztahu. Další zpracování dat bylo provedeno faktorovou analýzou, 

kdy se autorka zaměřila na ověření tří popsaných faktorů v zahraničním výzkumu (De 

Koning, Weiss) a jejich role v blízkých vztazích ve vlastním výzkumu. Statistická analýza je 

velmi detailní, pečlivě provedená i přehledně prezentovaná a přináší mnoho výsledků. Stručně 

je lze shrnout tak, že se prokázala souvislost humoru a spokojenosti ve všech druzích vztahu 

(nejméně u kamarádského vztahu), i když samozřejmě s odlišnostmi v jednotlivých druzích či 

položkách humoru. Faktorová analýza potvrdila již dříve popsané tři faktory včetně přibližně 

stejného významu pro spokojenost ve vztahu. 



 Celá práce se vyznačuje velkou důkladností a pečlivostí zpracování, a je velmi 

promyšleně koncipována. To je třeba zdůranit ve vztahu k tomu, že humor jako 

mnohorozměrný fenomén je obtížně uchopitelný. Z širšího kontextu se autorka propracovává 

k předmětu svého zájmu, tj. psychologickým funkcím humoru, speciálně pak k roli humoru 

v blízkých interpersonálních vztazích. Teoretický přehled poznatků opřený o rozsáhlou 

literaturu ústí ve vymezení cílů výzkumu a jeho realizaci. V tomto duchu jsou také 

interpretovány a diskutovány výsledky práce.   

 

Závěr : Předložená diplomová práce Bc. I. Zemanovičové splňuje po všech stránkách  

             požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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