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Posudek oponenta 

 

Autorka zvolila téma, které bez nejmenších pochyb nabývá v současné psychologii, 

resp. psychologii zdraví značné důležitosti. Důvodů je jistě více. Jedním z nich je 

zdůrazňování významu vlastního přístupu k osobní prosperitě a celkově k osobnímu 

zdraví, tedy k přebírání odpovědnosti za sebe, k poukázání na člověka jako na subjekt 

a nejen jako na objekt péče a intervencí.  

Práci autorka otevírá krátkým představením pozitivní psychologie, která sice podle 

odborníků není nutně v rozporu s možným psychologickým zaměřením na negativní 

aspekty života, ale (navzdory různým definicím) vytváří žádoucí představu, že 

pozitivní aspekty lidského života nejsou právě jen opakem, nepřítomností diskomfortu. 

Jde tedy o zaměření a výzkum se specifickými cíli a metodologií.  

Koncept sebepřijímání autorka opírá o vymezení několika autory (Rogers, Ellis, 

Ryffová) a doplňuje o „Další vybrané koncepty“ (soucit se sebou, internalizovaný 

stud, optimismus/pesimismus). Čtenářsky sympatické je shrnutí teoretické části (viz 

str. 52). Autorka oprávněně konstatuje, že zpřehledňováním všech proměnných, které 

jsou ve hře, vyvstává ještě více otázek, než je odpovědí. Jak, například, souvisí přání 

sobě s přáním ostatním (viz. přání „Kéž jsou všechny bytosti šťastny!“) ? 

Do empirické části práce tedy autorka vstupuje se záměrem zkoumat „souvislosti mezi 

uvedenými koncepty navzájem a vztah se základními demografickými údaji“ (52). 

V předpokladech (uvedených str. 54) je nejdříve uvedeno ´bezpodmínečné přijímání, 

ale hned dále už jen ´přijímání´. Jak je to tedy? A je ona charakteristika 

´bezpodmínečné´ opravdu nutná? A následně autorka formuluje deset výzkumných 

hypotéz (v alternativní podobě). Proměnné jsou zachycované několika škálami, jejichž 

základní vlastnosti autorka popisuje (USAQ, SCS-CZ, ISS, LOT-R). Vše je ověřováno 

na 215 respondentech kontaktovaných lavinovým výběrem, přiměřeně statisticky 

zpracováno a výsledky jsou předloženy. Všechny uvedené hypotézy vztahů mezi 

osobnostními proměnnými (viz jmenované škály) byly přijaté na hladině chyby menší, 

než jednoprocentní. To samo o sobě je pozoruhodné a ukazuje to na sílu (nebo 

dokonce samozřejmost?) testované vazby. Nakolik to autorka očekávala?  

Následuje autorčina bohatá diskuse výsledků. Zde mám několik poznámek: 

- „Dle REBT jde v případě USA …“ (75). Ovšem REBT je názvem terapie, tedy 

techné, která sama nic teoreticky nevysvětluje. Jde jistě o názor konkrétního 

autora (zde patrně A. Ellise).  

- Někde je uváděno ASA, jinde český překlad „bezpodmíneční přijímání“. Proč? 

Přehlednosti to nepřispívá.  



- Ve větě „…bezpodmínečné sebepřijímání … lze považovat za silný prediktor 

internalizovaného studu“ (75) by snad bylo vhodné dodat, že jde o negativní 

směr predikce (jestli dobře rozumím výkladu). 

- Na téže straně je uvedené, že „zjistili negativní korelaci … v hodnotě 0,81“. 

Nebylo by lépe hned uvést „-0,81“ ?  

- Někde autorka uvádí korelace, na jiných místech pracuje s mírou vysvětlené 

variance, event. rozptylu. Samozřejmě chápeme, že je to mocnina korelace, ale 

směs dvou druhů informací spíše mate. Kromě toho na str. 76: „ SA se ovšem 

neukazuje jako příliš silný prediktor, model vysvětluje 27% rozptylu výsledné 

proměnné“. Co to je „příliš silný“ prediktor? A co je zde ta „výsledná 

proměnná“? Z předchozího textu usuzuju, že jde patrně o dispoziční 

optimismus. Je to tak? A proč je „výsledná“. To navozuje představu nikoliv jen 

korelace, ale výsledek regresní analýzy.  

- Autorka velmi často používá termín ´prediktor´, který (podle mě) výrazně 

navozuje představu nesymetrického vztahu dvou proměnných, tedy 

jednostranné předpovědi. Ale většina údajů zde uváděných je podložena právě 

(jen) korelacemi. Např. konstatování „SC se ukázal statisticky signifikantním 

prediktorem DO“ (76). Hodnota korelace je zde 0,564. A je možné dodat „A 

naopak“? Kromě toho znamená r = 0,564 vysvětlení asi 32% společné variance 

těchto proměnných. A to je ve srovnání s výše uvedenými 27% výrazně silnější, 

nebo zhruba stále stejná míra?  

- Na str. 77 je uvedené „USA rovněž poměrně výrazně souvisí a predikuje oba 

zmíněné koncepty…“ Opět: co znamená „poměrně výrazně“? A jaký význam 

zde má  ´a´ spojující souvislost a predikci? Jaký je vztah mezi „souvislostí´ a 

´predikcí´, když jde o korelační analýzu? 

- Proč byly zvolené právě ty sledované demografické údaje ? 

- A ještě ze Závěru: „Bezpodmínečné sebepřijímání … neovlivňuje délka či 

přítomnost partnerského vztahu ani vzdělání nebo velikost místa bydliště“ (83). 

Ovlivňování ovšem odkazuje na směr působení, nejen na nalezenou, či 

nenalezenou vazbu.  

 

Oceňuji rozsáhlý přehled použité odborné literatury. 

 

Autorka předložila zajímavý text, který splňuje požadavky kladené na práci 

diplomovou. Práci doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji velmi dobře.   
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