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Problematika smyslu života a vybrané aspekty existenciální 

úzkosti

Předložená diplomová práce je věnována psychologicky velmi zajímavé 

problematice – zmapovat  prožívání smysluplnosti života a vybraných aspektů 

existenciální úzkosti. Zvolené téma bylo inspirováno autorčiným zájmem  o tuto 

problematiku i  díky její zkušenosti z jejího předchozího studia na FPE ZČU. V 

současné psychologické literatuře (a nejen v ní) by mělo být tomuto zajímavému 

tématu věnováno stále více pozornosti. 

Diplomová práce (146 stran textu) je tradičně členěna na část teoretickou a 

empirickou. Teoretickou část (76 stran textu) autorka na základě prostudované 

literatury člení do šesti kapitol. První kapitola je věnována vymezením základních 

pojmů. Ve druhé kapitole diplomandka přibližuje čtenáři význam smyslu života a 

existenciální úzkosti z širší perspektivy. Třetí kapitola pojednává podrobněji o 

motivačním pozadí smyslu života jakožto lidské potřeby, struktuře a zdrojům smyslu 

života a kapitola čtvrtá  je věnována pojetí existenciální úzkosti především z pohledu 

Tillicha a Yaloma  včetně faktorů které (podle těchto autorů) ovlivňují reflektování 

existenciální úzkosti. Závěr teoretické části shrnuje názory a zjištění z klinického 

pohledu na existenciální úzkost a ztrátu smyslu života. Teoretická část diplomové 

práce dokládá  autorčinu schopnost práce s literárními prameny (v seznamu literatury 

je uvedeno přes 100 literárních odkazů). Vzhledem k obtížnosti tématu však autorka 

občas preferuje uvedení filozofických hledisek před psychologickými a tím se text 

stává hodně obsáhlým a někdy méně srozumitelným. 

Praktická část diplomové práce  je zaměřena na zmapování výskytu prožívané 

nesmyslnosti a existenciální úzkosti u vzorku respondentů (170 získaných přes 

internet) včetně zjišťování jejich vzájemných souvislostí. K získání dat autorka použila 

dotazník ASEU vlastní konstrukce. Získaná data  byla adekvátně zpracována a 



interpretována. Oceňuji kritický pohled autorky v rámci diskuse ve které se dotýká 

některých metodologických úskalí takto koncipovaného výzkumu (od výběru vzorku, 

použitých metod i analýzy dat včetně limitů kvantitativního výzkumu). Předložená 

práce má také vzornou grafickou úpravu. V rámci obhajoby bych přivítala podrobněji 

se věnovat otázce motivace a ochoty odpovídat u respondentů, kteří jsou osloveni na 

sociálních sítích.   

Závěr:   Diplomová práce Mgr. Evy Krátké splňuje nároky na práci diplomovou a 

doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby. Navrhuji hodnocení 

velmi dobře.
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