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     Téma diplomové práce vnímám jako velmi potřebné, zejména z pohledu psychologické 

praxe. Přestože otázky související se smyslem života a existenciální úzkostí jsou řešeny 

rovněž na úrovni filozofické a náboženské, jak sama autorka uvádí, mají své místo i na poli 

psychologie. V tomto případě se úzce vztahují nejen k aktuálním životním krizím, osobním 

hodnotám, ale i ke způsobům života, které k těmto prožitkům vedou. Skutečnost, že budeme 

mít dostatek informací z této oblasti, včetně kvalitních diagnostických nástrojů, může vést ke 

zkvalitnění psychologické a psychoterapeutické péče. Rovněž v psychologické literatuře 

současnosti není tato oblast dostatečně výzkumně zmapována.

     V teoretické části práce autorka pojednává o smyslu života a existenciální úzkosti na 

různých úrovních obecnosti. Rozpracovává základní užité pojmy a jejich vzájemné vztahy 

v pojetí vybraných autorů. Autorka vycházela z četných literárních i internetových odkazů 

(našich i zahraničních), které řádně cituje. 

     Tuto část pokládám za kvalitně zpracovanou ve smyslu práce s literárními zdroji. Přestože

si uvědomuji široký záběr tématu a jeho složitou uchopitelnost, shledávám některé kapitoly 

méně srozumitelné díky své rozsáhlosti a poměrně časté propojenosti s rovinou filozofickou, i

když ani tu nelze v jisté míře opominout. Autorka na mnoha místech uvádí přímé citace 

jednotlivých autorů, avšak bez následného komentáře, srovnání či shrnutí, takže se čtenáři 

vytrácí nit souvislostí, které chce prověřovat ve výzkumné části práce. Např. kapitoly 3.3.2, 

3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2 by z mého pohledu zasluhovaly redukci a zdůraznění 

nejdůležitějších tematických celků, které se vztahují ke zvolenému výzkumnému cíli. Za 

přínosné považuji schematicky vyjádřený pracovní model zkoumané problematiky (str. 74) a 

vymezení základních pojmů (str. 75 – 76). 

     Cíle předloženého výzkumu autorka formuluje v kapitole 7, včetně výzkumných hypotéz. 

Ke zvolenému mapujícímu výzkumu autorka použila dotazník vlastní konstrukce ASEU 

(Absence smyslu a existenciální úzkost). Užitá metoda, zkoumaná populace, sběr dat a jejich 

analýza jsou náležitě popsány a doplněný informacemi o průběhu šetření. Kapitola 9 obsahuje 

relevantní výsledky vzhledem k předem stanoveným hypotézám v podobě přehledných grafů 

a jejich popisu. Přestože vnímám výhody grafického příp. tabulkového zpracování výsledků, i 

zde musím konstatovat, že jejich velmi podrobné zpracování (zejména na úrovni konkrétních 



položek) činí tuto část práce poněkud nepřehlednou vzhledem ke stanoveným hypotézám 

(některé části bych zařadila spíše do příloh). 

     Ačkoli autorka podrobně popisuje zařazené tabulky i zjištěné statistické parametry, 

postrádám v této části práce stručný psychologický komentář ke zjištěným výsledkům, který 

by navracel pozornost k základním otázkám výzkumu, rovněž kapitola 9.4.5 z mého pohledu 

postrádá návrhy psychologických interpretací zjištěných souvislostí.

     Cením si podrobně zpracované kapitoly 10, kde autorka diskutuje základní zjištění svého 

výzkumu stejně jako jeho limity. Odvolává se i na konkrétní autory zmíněné v teoretické části 

práce. Rovněž kriticky pohlíží na zvolený výzkumný design práce, užitou metodu a okolnosti 

její administrace. Závěrem práce autorka přehledně uvádí nejpodstatnější zjištění svého 

výzkumu, nicméně i zde částečně postrádám stručný komentář autorky z pohledu 

psychologického (nejen statistického konstatování). 

          Závěrem nutno říci, že za zpracováním teoretické i výzkumné části stojí množství 

náročné práce v oblasti, která svou povahou překračuje hranice psychologického pohledu.

Autorkou vytvořená a částečně prověřená metoda otevírá možnosti i pro další výzkum, včetně 

srovnání s dalšími metodami v rámci psychodiagnostického výzkumu i praxe.     

     Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení velmi dobře.   
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