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Jde o teoretickou studii věnovanou tématu všímavosti, které je ve vědeckých kruzích 

ve světě již řadu let velmi živě diskutováno, a které se nyní stává stále populárnějším 

tématem také u nás. Autorka ve své práci po krátkém úvodu nejprve představuje tradiční 

pojetí všímavosti v kontextu buddhistické psychologie abhidhammy a upozorňuje 

na některé odlišnosti tohoto systému od západní psychologie. Dále komentuje a vysvětluje 

terminologická úskalí pojmu všímavost, definuje všímavost a popisuje její různá pojetí. 

Následně pak popisuje sekulární konceptualizaci všímavosti a vymezuje charakteristické 

aspekty všímavosti (také zde srovnává tradiční a současné pojetí). Další kapitoly jsou pak 

věnovány rozvíjení všímavosti, diskusi o mechanismu všímavosti, měření všímavosti a 

představení vybraných terapeutických přístupů, které všímavost využívají. V poslední 

části studie autorka popisuje benefity všímavosti a uvádí i některé kritické připomínky, 

které se vůči využívání všímavosti v psychoterapii v literatuře objevují. 

 

Na předložené práci oceňuji její aktuálnost. Autorce se podle mého soudu podařilo 

zorientovat se v dostupné literatuře a díky tomu "udržet krok" s bouřlivým vývojem v této 

oblasti. Do své studie začlenila řadu tematických okruhů, které jsou předmětem diskusí 

odborníků nejen v posledních 20 letech, ale i jen v posledních 3-5 letech. Konkrétně 

řečeno: snaha o jasné operacionální definování všímavosti, vymezení jejích aspektů a 

pochopení mechanismu jejího fungování, diskuse přínosů i rizik všímavosti 

v psychoterapii, ale i diskuse výhod a nevýhod sekularizace všímavosti a nově vznikající 

zájem o další elementy původně obsažené v Buddhově nauce - to jsou, pokud jde 

o všímavost, ty nejnovější trendy. A žádný z nich v práci nechybí. 

 

Pokud jde o strukturu práce a členění jednotlivých kapitol, pokládám je ovšem za ne zcela 

šťastné. Hlavně řazení kapitol na mne působilo v řadě případů poněkud nelogicky. Proč 

není kapitola "Růst zájmu o téma všímavosti v akademických kruzích" na začátku studie? 

Proč není v kapitole 8 složka "nehodnocení a přijetí" (kap. 8.1) zařazena až za složky 

záměr, pozornost a uvědomění (řadil bych je v tomto pořadí)? Místy jakoby náhodné 

řazení kapitol mne jako čtenáře mátlo a ztěžovalo mi chápání některých souvislostí. 

 

Autorka ve své práci konstatuje, že "všímavost nelze pochopit skrze slova" (str. 12), 

"opravdové pochopení… všímavosti lze dosáhnout pouze skrze vlastní zkušenost" (str. 3). 

A právě z tohoto důvodu čtenáři s rozsáhlou zkušeností s rozvíjením všímavosti nezbývá 

než shovívavě v práci přehlédnout řadu nepřesností (např. v kapitole 4.1 autorka cituje 

Ruperta Gethina a zmiňuje pouze 3 ze 4 satipatthán a opomíjí vjemy, apod.) a doufat, že 

podobných nepřesností se autorka vyvaruje, až nasbírá více praktických zkušeností. 

V rámci bakalářského studia to jistě nemůžeme předpokládat. V práci je ale i řada 

stylistických neobratností (např. "koncept všímavosti není nic nového, je součástí našeho 

lidství…" - str. 3; "všímavost… se odstěhovala od svých dávných kořenů" - str. 18, 



používání podivného anglikanismu "self-reportové" místo ustáleného termínu 

"sebeposuzovací" - kap. 12, apod.), jimž by snad bylo možné předejít pečlivější 

korekturou textu. A bohužel je zde i mnoho formálních chyb v citacích, které 

do akademické práce nepatří. Práce sice odkazuje na úctyhodných 187 převážně 

recentních literárních zdrojů, z nichž převážná většina je v angličtině. Mnoho citací ovšem 

bohužel neodpovídá citační normě (např. Gethin, 2015, aj.), u mnoha zdrojů chybí některé 

údaje (např. Burian, 2009; Creswell, 2016; Žitník, 2010, aj.) mnoho zdrojů není 

ve skutečnosti v textu práce předtím nikde zmíněno (např. Ali et al., 2016; Bazarko et al., 

2013; Bishop, 2002; Borkovec, Alcaine, Behar, 2004; Burian, 2009; Cahn, Polich, 2009; 

Davidson et al., 2003; Goodman, Schorling, 2012; Hytych, 2009; Chawla et al., 2010; 

Khoury et a., 2013, aj.), u některých zdrojů nesouhlasí letopočty (Bibeau, Dionne, Leblanc 

2015 nebo 2016?), u některých jméno autora (uvedeno Carl, 1977 místo Rogers, 1977). 

Tyto spíše formální nedostatky pokládám za zbytečnou "vadu na kráse" jinak tematicky 

zajímavé práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržené hodnocení: B - velmi dobře 

 

Otázky k rozpravě: 

1) Jaký je rozdíl mezi pozorností zaměřenou například na smyslové vjemy v přítomném 

okamžiku a všímavostí? Vysvětlete rozdíl mezi soustředěním a všímavostí. 

2) Co je původním cílem meditace všímavosti a vhledu v kontextu Buddhova učení? 

Vysvětlete. 

3) Může podle vás meditace všímavosti nahradit tradiční psychoterapii? Spatřujete 

případně u takových snah nějaká rizika? Jaká? 

 

 

 

V Praze, dne 21. srpna 2016 ….........……………………………… 

PhDr. Jan Benda 


