
                                                             P o s u d e k

        diplomové práce Terezy Švarcové „Resilience a vnímání životní smysluplnosti“

   Posuzovaná diplomová práce je věnována zajímavému a odborně významnému tématu, 

psychické odolnosti (resilience) ve vztahu ke smyslu života. Práce je členěna na teoretickou 

(67 str.) a empirickou (50 str.) část, celkový rozsah textu (113 str.) je doplněn přílohami, 

obsahujícími seznam tabulek a grafů, seznam obrázků a kopie použitých metod.

  Teoretická část práce je tvořena 5 hlavními kapitolami, bohatě vnitřně strukturovanými do 

četných podkapitol. První kapitola je věnována vymezení resilience a proměnných, 

participujících na realizaci procesu resilience. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou

resilience v různých věkových skupinách. Třetí kapitola je věnována přehledu možností 

měření resilience. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na vnímání smyslu života a pátá kapitola se 

soustřeďuje na vztah resilience a vnímání životní smysluplnosti. Empirická část práce je 

tvořena dvěma hlavními kapitolami, rovněž bohatě vnitřně strukturovanými: první z nich 

(celkově šestá) představuje předmět výzkumu, jeho cíle, hypotézy, design výzkumu, popis 

souboru respondentů a podává přehled výsledků včetně statistického zpracování dat. Druhá 

kapitola této části práce (celkově sedmá) je věnována diskusi včetně uvedení limitů empirické 

části práce.

   Práce je sepsána přehledně a srozumitelně, dobrou a kultivovanou češtinou a na výborné 

úrovni odborného jazyka. Vychází z relevantního a rozsáhlého literárního zázemí, vhodně 

kombinujícího domácí i zahraniční, starší i současné a periodické i neperiodické zdroje. 

Empirická část práce ověřila platnost celkem 9 hypotéz u souboru 231 respondentů (165 žen a 

66 mužů) a přinesla originální a podnětné výsledky.

   K práci mám následující otázky a připomínky:



1. Hypotéza č. 4 vyjadřovala předpoklad, že starší respondenti vykazují vyšší úroveň 

psychické odolnosti, než mladší. Ve Vaší práci se ji nepodařilo prokázat, ale výsledky 

mladší i starší věkové skupiny byly přibližně stejné. V literatuře se poměrně často 

objevují nálezy, v nichž psychická odolnost klesá s věkem. Jak byste vysvětlila tyto 

dva trendy?

2. Ve Vašem výzkumu se nepodařilo prokázat ani platnost hypotéz č. 8 a 9. Kterými 

okolnostmi to mohlo být ovlivněno?

3. Rodinná resilience je dnes velmi dynamicky se rozvíjející oblastí a zasloužila by si 

poněkud rozsáhlejší prostor než cca 1 stránku (30 – 31).

4. Práce je sepsána velmi pečlivě, drobné formální nedostatky (prázdná stránka mezi str. 

68 a 69) jsou proto spíše výjimečné.

Závěr:

Diplomová práce Terezy Švarcové je kvalitní prací, spojující výbornou orientaci autorky 

v odborné literatuře, schopností jejího kritického zhodnocení se schopností samostatně 

formulovat výzkumný problém a ověřit jej v empirickém šetření. Práce splňuje požadavky 

kladené na tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  

    

V Praze dne  9. 5. 2015                                                     prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.                




