
Posudek diplomové práce Mgr. Kateřiny Hamrové „Sebepřijetí jako jeden z hlavních 

činitelů osobní pohody“

   Diplomová práce K. Hamrové je věnována odborně velmi aktuálnímu tématu, otázkám 

sebepřijetí jakou součásti osobní pohody (well-being). Práce je tradičně členěna na část 

teoretickou (52 stran) a empirickou (43 stran bez příloh). Teoretická část práce se skládá 

z šesti hlavních kapitol, bohatě vnitřně strukturovaných do četných podkapitol. První kapitola 

přináší úvod do pozitivní psychologie, druhá kapitola je zaměřena na otázky osobní pohody a 

přináší přehled vybraných hlavních přístupů k pojetí osobní pohody. Třetí kapitola 

představuje vymezení pojmu „já“ a čtvrtá přináší vymezení vybraných nejvýznamnějších 

přístupů k problematice sebepřijetí. Pátá kapitola uvádí další vybrané koncepty, koncept 

soucitu se sebou, koncept internalizovaného studu a otázky optimismu a pesimismu. 

Závěrečná, šestá kapitola přináší shrnutí teoretické části práce. 

   Empirická část práce je členěna do sedmi hlavních kapitol, z nichž první přináší informace 

o východiscích a cílech výzkumu (včetně výzkumných předpokladů a formulace hypotéz), 

druhá představuje použité výzkumné metody (Unconditional Self- Acceptance  Questionnaire, 

Self-Comparison Scale, Internalized Shame Scale a Life Orientation Test) a třetí uvádí 

informace týkající se souboru respondentů a metody sběru dat. Desátá kapitola je věnována 

metodám zpracování dat a jedenáctá kapitola přináší analýzu výsledků. Obsahem dvanácté 

kapitoly je interpretace výsledků a diskuse. Poslední, již nečíslovanou textovou částí práce je 

závěr. Práce je doplněna soupisem použité literatury, seznamem tabulek, obrázků a grafů a 

přílohami, zahrnujícími kopie použitých výzkumných metod a tabulky statistického 

zpracování dat. 

   Předložená diplomová práce je sepsána přehledně a srozumitelně, dobrou a kultivovanou 

češtinou a na velmi dobré úrovni odborného jazyka. Vychází z rozsáhlého a relevantního 

literárního zázemí domácího a i zahraničního původu, vhodně kombinujícího jak starší a 

aktuální práce, tak periodické i neperiodické zdroje. Empirická část práce zahrnuje postup 

ověřování celkem 10 formulovaných hypotéz, týkajících se vztahů mezi sebepřijetím, 

soucitem, internalizovaným studem, optimismem/pesimismem a sociodemografickými 

proměnnými u souboru 215 respondentů (z toho 158 žen a 57 mužů s průměrným věkem 

35,12 roku a převahou vysokoškolsky vzdělaných respondentů. Většina formulovaných 



hypotéz byla verifikována, ale práce přinesla mnoho zajímavých zjištění i v rámci 

falzifikovaných  hypotéz. 

    K práci mám následující připomínky:

1. Konstatování “ …pozitivní psychologie, která je považována za jeden z hlavních 

proudů zkoumání well-beingu.“ (str. 9, poslední odstavec) je třeba doplnit v tom 

smyslu, že výzkum osobní pohody byl realizován již dávno před konstituováním 

pozitivní psychologie.

2. Výsledky empirické části práce byly ovlivněny výzkumnými východisky autorky, zvl. 

pak složením souboru respondentů, jak sama správně uvádí v kapitole Interpretace a 

diskuze výsledků. Nepodpoření hypotéz č. 9 a 10 (vzdělání a velikost místa bydliště 

respondentů) lze přisuzovat složení výzkumného souboru s výraznou převahou žen, 

osob středního věku a osob pocházejících ze sídel velkoměstského typu. 

3. Pokud jde o popisované problémy s použitím metody USAQ, není jasné, zda překlad 

této metody uskutečněný I. Rolederovou byl realizován metodou překladu a zpětného 

překladu. 

Závěr:

Přes uvedené připomínky lze považovat diplomový úkol Mgr. Kateřiny Hamrové za splněný. 

Diplomandka prokázala schopnost samostatně formulovat výzkumný problém, kvalifikovaně 

jej analyzovat a ve výzkumném šetření ověřit jeho podstatu. Diplomová práce K. Hamrové 

splňuje požadavky, kladené na tento typ prací na FF UK v Praze, proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.

V Praze dne 14. 5. 2016                                                        prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.



   




