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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autorka předkládá teoretickou studii zaměřenou na sekulární všímavost (mindfulness), 

v zahraniční literatuře v současné době velmi reflektovanou v souvislosti se zdravím jedince, 

prací s emocemi, terapií, ale i výkonností apod. Práce je dělena do několika kapitol, první část je 

uvedením do tématu, terminologií vztahujícím se k všímavosti, psychologické tradici, ve které 

koncept všímavosti koření. Koncept mindfulness je představen i v kontextu buddhismu, ale 

především je představen psychologický koncept mindfulness a její charakteristiky v současné 

psychologii.  

V druhé části práce se autorka věnuje aplikačnímu potenciálu a praxi, tedy, jak se 

všímavost kultivuje, jaké jsou navržené mechanismy jejího fungování a jak se měří. V závěru 

práce se věnuje terapeutickým směrům, které využívají koncept mindfulness ve svých 

přístupech. V posledních kapitolách se autorka zaměřuje na kritiku integrace konceptu 

mindfulness do terapeutických směrů.      

Práce je psaná pečlivě, čtivě, autorka syntetizuje řadu přístupů k mindfulness a neváhá 

interpretovat přínosy jednotlivých pohledů a zdrojů. Autorka ve své práci čerpá z více než 200 

zdrojů převážně zahraniční literatury a práce je na vysoké úrovni i z hlediska práce s těmito 

zdroji. Autorka vypracovává na základě literatury modely mindfulness, přehledy přístupů apod. 

Vytknout bych jí snad mohla závěr a diskusi, na které jakoby nezbyl čas. Práci ráda doporučuji 

k obhajobě, autorka pracovala velice svědomitě a svoji práci konzultovala i s významnými 

autory v oboru, kolegou Nyklíčkem z Tilburgské Univerzity či s kol. Bendou. Domnívám se, že 

by autorka mohla práci zkrátit, jemně přeskládat a nabídnout jí např. jako přehledovou studii do 

Československé Psychologie, nebo Psychoterapie. Publikace této BP by jistě stála za zvážení. 

Navrhuji rovněž odborné komisi výborné hodnocení této práce. 
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