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Bakalářská práce Filipa Kadlece ověřuje funkčnost manuálu, jehož prostřednictvím lidé mohou získat vyšší 
spokojenost se svým životem. Cíle manuálu lze považovat za neúměrně ambiciózní a lze rovněž pochybovat o 

účelnosti takového pojetí (auto)terapie. Avšak samotný účel manuálu, tj. nabídnout nástroj k seberozvoji, nelze 

zpochybňovat. Autor navíc manuál nahlíží dostatečně kriticky a opakovaně připomíná jeho vhodnost pouze pro 
určitou část populace (nemá se tedy jednat o náhradu skutečné terapie, nýbrž pouze o alternativu pro relativně 

úzkou skupinu klientů).  
 

Práce má experimentální design, k němuž autor přistupuje promyšleně a zodpovědně. Obsahové i 

metodologické zaměření práce tak velmi oceňuji. Přesto ale k práci mám jednu zásadní výhradu – výzkum 
ověřuje funkčnost manuálu, ale přitom jeho překlad do češtiny neproběhl standardním způsobem (čehož si je 

autor vědom), takže následně celkové výsledky studie nemají pro použitý manuál SUC skutečnou váhu. Tento 
bazální nedostatek ovšem ponechávám v dalším hodnocení stranou.   

 
Práce má standardní strukturu. Je psána čtivým, odborně adekvátním jazykem (s několika gramatickými 

chybami v interpunkci). Předností je stručnost a přehlednost textu, která ovšem v některých pasážích jde na 

úkor hloubky zpracování. Způsob formálního nakládání s literaturou je bezproblémový. Seznam publikací 
zahrnuje 40 titulů, přičemž pouze jeden je v češtině. Šířkou i cizojazyčným původem pramenů se autor pozitivně 

vymyká zvyklostem bakalářských prací. Paradoxně, využití více českých titulů by mohlo být užitečné, aby autor 
mohl porovnat zahraniční a český stav poznání i terminologii (např. v českých překladech pojmu well-being se 

vedle zmiňovaných termínů často používá také „životní pohoda“, což ve stávajícím přehledu chybí).  

 
Teoretická část obsahuje výklad témat, v jejichž prostoru se pohybuje manuál SUC. Představení je relativně 

podrobné – pozornost je věnována i jiným přístupům, než které přímo korespondují s pojetím manuálu. Bohužel 
představená pojetí nejsou adekvátně porovnána, ani samotným autorem komentována. Rovněž je škoda, že 

autor nevyužil zbývající prostor doporučeného rozsahu práce k prohloubení teoretického expozé, např. 
zahrnutím diskuse o vztahu „štěstí“ a autoregulace ve smyslu potřeby autorství/agenství ve vlastním životě 

(domnívám se, že manuál SUC míří zejména na rozvoj autoregulace) nebo diskusí empirických nálezů týkajících 

se funkčnosti SUC a dalších auto-terapeutických technik. 
 

Empirická část zahrnuje všechny podstatné informace o průběhu výzkumu a hlavní výsledky. Výzkum je 
představen podrobně, logicky. Oceňuji diskusi etických aspektů. Naopak postrádám kromě výzkumných otázek 

také formulaci hypotéz (autor je zmiňuje až při prezentaci výsledků, což u kvantitativní experimentální studie 

není standardní). Rovněž chybí zdůvodnění, proč byly použity tři experimentální skupiny s rozdílným časovým 
odstupem (a právě takovým časovým odstupem). Proč autor nemohl využít jednu experimentální skupinu, která 

by prošla výstupním testováním rozděleným do tří etap (tj. všichni by byli testováni 3x). Se sestavováním 
kontrolní a experimentální skupiny souvisí i obhajoba náhodného rozřazení – proč autor nepoužil rozdělení podle 

výsledků vstupního testování? Použité postupy nepovažuji za chybné, ale každý krok by měl být vysvětlen a 

obhájen ve světle alternativních postupů. Vysvětlení by zasluhoval také fakt, že autor nezahrnul do výstupního 
testování žádné položky týkající se průběhu vyplňování manuálu a jeho subjektivního hodnocení (a případně 

důvody ukončení procesu).  
 

Představené analýzy prokazují, že manuál SUC má vliv na eudaimonický aspekt well-beingu (měřeno MLM). 
Údaje, které autor nabízí, se týkají výhradně porovnání vstupního a výstupního testování u kontrolní a tří 

experimentálních skupin. Proti tomu nelze nic namítat, rovněž použité statistické procedury jsou vhodné. 

Celkově však empirická část působí nevytěženě. Autor si dal velkou práci se sběrem dat, ale následně se spokojí 
s jednou analýzou (byť vůči hlavní výzkumné otázce zásadní). Proč nebyla data prozkoumána podrobněji? Např. 

proč nebylo provedeno porovnání výsledků různých typů respondentů/ek podle studijního oboru (tj. je vliv SUC 
shodný u osob z učitelských oborů a z psychologie)?  

 

Závěr: Bakalářská práce dokládá, že Filip Kadlec dokáže realizovat a prezentovat vlastní empirický výzkum. 
Práci považuji za kvalitní a vřele ji doporučuji k obhajobě.  

 
V Praze, 21. 7. 2014      PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 


