
Posudek diplomové práce Olega Šuka „Tendencia k vyhladavaniu intenzívnych zážitkou 

a jej vzťah j životnej spokojenosti“

   Diplomová práce Olega Šuka je věnována zajímavému a dosud nedostatečně 

prozkoumanému tématu, resp. tématům, protože toto konstatování se týká  jak tendence 

k vyhledávání intenzívních zážitků, tak osobní pohody a životní spokojenosti. Práce byla 

předložena k posouzení a obhajobě v rozsahu74 str. textu, 10 str. soupisu použité literatury a 

13 str. příloh, obsahujících použité metody. Práce je tradičně členěna na teoretickou (49 str.) a 

výzkumnou (24 str.) část. 

   Teoretická část práce obsahuje celkem 3 hlavní kapitoly, strukturované do četných 

podkapitol. Po úvodní kapitole, představující téma práce je druhá kapitola věnována osobní 

pohodě (well-being), jejím determinantám, souvisejícím okolnostem, metodám jejího 

zjišťování a výzkumným přístupům. Třetí kapitola představuje hlavní informace související 

s tendencí k vyhledávání intenzívních zážitků, dosavadním přístupům a výzkumným 

tendencím realizovaným této oblasti a souvisejícím faktorům. Výzkumná část práce je tvořena 

jednou kapitolou, celkově čtvrtou, v jejíž podkapitolách jsou představeny cíle výzkumu, 

hypotézy, výzkumné metody a postup a výsledky statistické analýzy dat. Pátá kapitola 

obsahuje diskusi a šestá kapitola přináší závěr práce. 

   Posuzovaná diplomová práce je sepsána přehledně a srozumitelně ve slovenském jazyce a 

na velmi dobré úrovni odborného jazyka. Autor vychází z rozsáhlého a relevantního 

literárního zázemí domácího i zahraničního původu s přiměřeným využitím neperiodických i 

periodických zdrojů. V teoretické části práce autor prokazuje výborný přehled v daném 

tématu, s prameny pracuje s respektem, avšak též přiměřeně kriticky.  

   Výzkumná část práce ověřuje u souboru 318 osob (z toho 137 českých a 181 slovenských 

respondentů, 182 žen a 136 mužů) celkem 5 hypotéz zaměřených na vztahy mezi osobní 

pohodou a tendencí k vyhledávání intenzívních zážitků prostřednictvím metod Satisfaction 

With Life Scale (Diener a kol., 1985), Sensation Seeking Scale V (Zuckerman, 1979, 2014) a 

Ten-Item Personality Inventory (TIPI, Gosling a kol., 2003). Přestože výsledky výzkumu

nepřinesly potvrzení většiny hypotéz, výzkum přinesl velmi zajímavé a podnětné výsledky, 

které autor přiměřeně interpretuje ve výsledcích i ve velmi kvalitní diskusi.

   K práci mám následující připomínky



1. Při čtení celého textu práce se zdá, že by možná bylo vhodnější strukturovat text do více          

hlavních a méně vedlejších kapitol v zájmu lepší přehlednosti.

2. Vděčným tématem je často při hodnocení diplomových prací i doktorských disertací rozsah 

a struktura výzkumného souboru: jak autor sám komentuje v diskusi, jistě by bylo žádoucí 

získat rozsáhlejší soubor, který by mohl aspirovat alespoň na modelové zastoupení 

respondentů z hlediska věku a pohlaví ve vztahu k celkovým souborům populace ČR a SR, 

ale tento cíl lze chápat jako perspektivní v rámci dalšího směřování autora.

3. Stejně tak lze považovat za perspektivně schůdné i doplnění použitých metod o další 

metody a postupy (výkonové, projektivní), jež by mohly do budoucna přinést některá nová 

zjištění.

4. Závěr práce má spíše charakter souhrnu, v němž – na rozdíl od diskuse – postrádám návrhy 

na další směřování výzkumu i aplikací v této oblasti.

   Závěr:

Diplomová práce Olega Šuka představila zajímavé a podnětné téma. Autor prokázal 

schopnost samostatně formulovat výzkumný problém a ověřit jej ve výzkumném projektu. 

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

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 27. 8. 2015                                              prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.   




