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Posudek oponenta na diplomovou práci Petry Hálkové: 

"Některé psychologické charakteristiky kandidátů katolického kněžství" 

Po stránce formální obsahuje práce poděkování (strana 2), čestné prohlášení (strana 3), 
velmi podrobný obsah strukturovaný podle desetinného třídění (strany 4-6), úvod (strany 7-8), 
teoretickou část (strany 9-63) a praktickou část (strany 64-91), český závěr (strany 92-93), 
anglické Summary (strany 94-95), seznam použité literatury (strany 96-99), obsahující 79 
titulů, z toho 39 (téměř přesně polovinu) publikovaných po roce 2000, seznam internetových 
odkazů (strana 100) a osm příloh (strany 101-109). 

Teoretická část se skládá ze čtyř dále ještě podrobněji strukturovaných kapitol: 
1. Povolání: katolický kněz (kněžství, kněžská identita, celibát, kněžství jako profese), 
2. Povolání ke kněžství (osobnostní charakteristiky povolaných, proces rozlišování povolání 
ke kněžství, motivace ke kněžství), 
3. Osobnostní předpoklady k profesi kněze (schopnosti a dovednosti, osobnostní charakteristi
ky, sociální jednání, osobnostní integrace kněze), 
4. Formace budoucích kněží (formace kandidátů kněžství, intelektuální formace, duchovní 
formace a duchovní vedení, osobnostní formace, skryté kurikulum). 

Praktická část zahrnuje šest kapitol tvořících empirické jádro práce: 
1. Cíl výzkumu, 2. Metoda, 3. Zkoumaný soubor, 4. Způsob administrace a zpracování, 5. 
Výsledky práce (kandidáti katolického kněžství v porovnání s normální populací a se studenty 
psychologie, porovnání bohoslovců mezi sebou, shrnutí výsledků), 6. Diskuse. 

Po stránce obsahové se jedná o tematicky velmi zajímavou originální empirickou práci. 
Teoretická část práce, v níž se autorka zabývá problematikou povolání katolického kněze, 
povoláním ke kněžství, osobnostními předpoklady k profesi kněze a formací budoucích kněží, 
je zpracována důkladně, právě tak jako tzv. praktická, resp. empirická výzkumná část. 

Cílem práce bylo odpovědět na pět výzkumných otázek a ověřit čtyři hypotézy 
formulované na stránce 65. V návaznosti na ně vytvořila diplomandka výzkumný projekt a 
zvolila použitou výzkumnou metodu, Mikšíkův dotazník SPARO. Své probandy srovnávala 
s normální populací a se studenty psychologie. Dále porovnávala bohoslovce studující 
v Olomouci s bohoslovci studujícími v Praze. Výsledky t-testů umožnily autorce všechny 
čtyři hypotézy zamítnout. Diference mezi bohoslovci a normální populací jsou značné, 
diference mezi bohoslovci a studenty psychologie jsou mnohem menší. Autorka činí závěry 
s přiměřenou opatrností. 

Diplomová práce je zpracována s dobrou znalostí zkoumané problematiky, jak psychologie 
osobnosti (zejména rysového pojetí osobnosti), tak i metodologie psychologického výzkumu. 

Výsledky jsou prezentovány přehledně, zejména ve 14 tabulkách zařazených do textu a 
v osmi přílohách uvádějících kvantitativní charakteristiky zkoumaných souborů a výsledky 
statistických testů. Získaná empirická data jsou v této části práce (Výsledky) zároveň 

podrobně komentována, takže násled~jící část Diskuse je stručná. Lze si jistě představit i 
opačný postup - uvést výsledky stručně a poté je podrobně diskutovat v další části. Zvolený 
posLup je ale sysLemaLický a přehledný. 

I takto velmi pečlivě zpracovaná práce však obsahuje překlepy a drobné chyby, které při 
závěrečné redakci diplomové práce autorce unikly a které jsem v textu práce označil tužkou. 

Autorku je třeba pochválit za odvahu vydat se po "málo prošlapané cestě" a pokusit se 
přispět k psychologickému poznání zatím téměř nepopsané profese, která dlouho zůstávala 
stranou zájmu psychologie. 

Na práci považuji za nejcennější tzv. praktickou část, resp. empiricky získané původní 
výsledky, prezentované a interpretované s vhledem do problematiky psychologie osobnosti. 
Jistě bude třeba dalších výzkumů, které by měly získané výsledky ověřit. Lze si např. položit 



otázku, k jakým výsledkům by autorka dospěla, kdyby použila některý z osobnostních 
dotazníků vycházejících ze současného pětifaktorového pojetí osobnosti, případně kdyby 
zkombinovala několik metod používaných v současné psychologii osobnosti. 

Přeji autorce diplomové práce, aby v nastoupené cestě kladení si otázek a hledání odpovědí 
na ně pokračovala a měla na ní dost trpělivosti. 

Diplomovou práci Petry Hálkové doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 15. 1.2007 
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