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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Alici Mikšové 

Subjektivní pocit štěstí ve vztahu k religiozitě respondentů v České republice 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

Na začátku bych chtěla upozornit, že finální verzi práce jsem obdržela teprve jeden den před 

odevzdáním, což znemožnilo větší úpravy práce.  

 

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá problematikou souvislosti mezi subjektivní 

religiozitou respondentů a subjektivním pocitem štěstí. Práce je dělena na teoretickou a 

empirickou části.  

 

V teoretické části práce autorka definuje pojmy a uvádí průzkum literatury na téma štěstí, 

korelátů štěstí, náboženství a religiozity, typů religiozity, specifičnosti religiozity v ČR, a 

existujících studií, ve kterých jsou uvedeny důvody, proč religiozita jedince může přispívat 

k jeho většímu pocitu štěstí a obráceně, proč šťastnější jedincí mohou mít tendenci být 

religióznější. Vztah mezi subjektivní mírou religiozity a subjektivním pocitem štěstí byl 

prokázán ve více zemích, ovšem vzhledem k specifičnosti České Republiky v tomto tématu 

vzniká otázka, zda vztah existuje i v ČR.   

 

V empirické části práce autorka reformuluje uvedenou hypotézu do tří pracovních hypotéz, a 

testuje je na existujících datech.  Vzhledem k velkému počtu indikátorů religiozity před 

vlastní analýzou bylo třeba zredukovat počet indikátorů religiozity pomoci faktorové analýzy, 

přičemž autorka si spočetla i regresní skoré jednotlivých faktorů pro každého respondenta, 

což ji pak umožnilo pracovat s těmito faktory v regresním modelu. Výsledky regresní analýzy 

nepotvrdili ani jednu z pracovních hypotéz, ovšem prokázal se vztah mezi některými 

kontrolními proměnnými a subjektivním pocitem štěstí.     

 

Pozitiva práce  

 

 Práce je dobře strukturovaná  

 Výzkum je přehledně popsán 

 Autorka se odkazuje i na cizojazyčné publikace 
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 Autorka filtruje vliv třetích proměnných 

 Autorka si uvědomuje, že to, že se hypotéza nepotvrdila, neznamená její vyvrácení. 

 Autorka uvědomuje i omezení vlastního výzkumu 

 Autorka redukuje dimenzionalitu religiozity pomoci faktorové analýzy 

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 

 Teoretická část se sestává z velmi stručného teoretického přehledu konceptů, které se 

pojí s tématem práce. V případě, že by se autorka chtěla zabývat tématem dále, tuto 

část je třeba rozšířit  

 Vzhledem k předchozí připomínce vedoucí se zdá být vhodné popřemýšlet o dalších 

třetích proměnných, které mohou ovlivnit testované vztahy a nebyly vzaty v potaz (viz 

koreláty v teoretické části práce). 

 Abstrakt je na konci práce a je skoro totožný se závěrem 

 Formální úprava práce nese známky nedostatku času.  

 

Celkově práci hodnotím jako poněkud stručnou ale dobře strukturovanou a doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení v rozmezí dvojky. 

 

V Praze dne 15.1.2013      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  

 

 


