
Posudek diplomové práce Olega Šuka „ Tendencia k vyhľadávaniu intenzívnych 
zážitkov a jej vzťah k životnej spokojnosti“
___________________________________ _____________________________________

Koncept osobní pohody a její vztah k dalším psychologickým proměnným je aktuálním 
tématem rozpracovávaným v teoretickém výzkumu a sledovaným i v psychologické praxi. 
V tomto kontextu je zaměření diplomové práce přínosné.

Diplomová práce nepatří k těm obsáhlejším, má rozsah 74 strany textu, přičemž úvod začíná 
na straně 9. Dále 10 stran literatury a přílohy. V práci je zjevná diskrepance mezi rozsahem 
teoretické a empirické části. Výrazně převažuje teoretická část (50 stran) na úkor vlastní 
empirické části čítající 24 strany (včetně tabulek a grafů). Teoretická část je rozdělena jen do 
dvou velkých oddílů – well being a tendence k vyhledávání intenzivních zážitků, které se dále 
člení. Tento druhý oddíl je až příliš (6 stran) orientován na popis metody Sensation Seeking 
Scale. 

Teoretická část je napsána konzistentně a přehledně. Obsahuje vymezení sledovaných pojmů 
a rovněž determinanty osobní pohody. Zde uvedená témata jsou relevantní vzhledem k cíli 
diplomové práce a jsou zpracována na základě studia odborné, často původní zahraniční 
literatury. Autorovi se podařilo složité a obsáhlé téma strukturovaně podat, poukázat na 
existující kontroverznost přístupů i velkou diverzitu teoretických modelů a různorodost 
empirických dat.

Empirická část byla zaměřena na vztah osobní pohody a tendence k vyhledávání intenzivních 
zážitků. Soubor byl tvořen 318 českými a slovenskými osobami. Užitými metodami byly 
Satisfaction With Life Scale (SWLS), Sensation Seeking Scale V (SSS V) a Ten-item 
Personality Inventory (TIPI). Metody měly českou a slovenskou verzi a sběr dat probíhal 
prostřednictvím internetu přibližně měsíc. Diplomová práce obsahuje diskusi, ve které se 
autor obsáhle vyjadřuje k omezením svého empirického šetření (překlad, sebeposuzující 
škály, charakteristika souboru atd.).  

K empirické části mám některé poznámky či otázky k rozpravě při obhajobě.
Mezi hypotézami na straně 51 nejsou uvedeny další, týkající se vzdělání, pohlaví a dále 
vztahu mezi užitými metodami (SWLS a TIPI). Tyto vztahy autor v práci testuje a výsledky 
zde uvádí (viz strana 60). 
V práci je nejprve tabulka korelací a závěry statistické analýzy (s. 59), teprve o několik stran 
dále deskriptivní statistika, jinde deskriptivní statistika chybí zcela.  
Nelze říci, že spojením tří metod vznikl komplexní dotazník (s. 53)
Slovenská verze TIPI má v příloze jen 9 položek, česká 10.
Jaký možný vliv na získaná data mohl mít zvolený soubor a jeho sběr?

Práce je napsána s adekvátní formální úpravou, překlepy jsou ojedinělé. Nicméně přesto se 
v práci chyby objevují, např. na straně 20 a 21 je v několika odstavcích zcela identický text; 
při psaní velkých a malých písmen sovietsky zväz, názvy velká ( škála Hypománie) a malá 
písmena (cronbachův koeficient). Graf na straně 47 chybí strana zdroje. V textu Šolcová, 
Kebza (2005) v seznamu literatury naopak. V některých místech jsou uvedeny pouze zkratky 
a to činí text méně srozumitelným, resp. čtivým, např. SSS koreluje so všetkými sub-škálami 
OE, najviac ES.



Na posuzované práci lze ocenit již zvolené téma a obsáhlé zpracování teoretické části s užitím 
množství především zahraničních literárních zdrojů.  Empirická část pak zůstala v pozadí za 
teoretickou. A to jak samotným rozsahem, tak zpracováním. 

Závěr:  Diplomová práce Olega Šuka „ Tendencia k vyhľadávaniu intenzívnych 
zážitkov a jej vzťah k životnej spokojnosti“ splňuje nároky kladené na diplomovou 
práci a doporučuji ji proto k obhajobě.
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