
Posudek diplomové práce Kláry Beranové „Genderové rozdíly ve zdrojích osobní 

pohody“

   Diplomová práce Kláry Beranové je věnována ve světě i u nás velmi aktuálnímu tématu, 

osobní pohodě (well-being), a to zvl. z hlediska studia genderových rozdílů ve zdrojích osobní 

pohody.  Práce je tradičně členěna na teoretickou (51 str.) a empirickou (33 str.) část, je 

doplněna soupisem použité literatury (18 str.) a přílohami, obsahujícími instrukce 

k vyplňování dotazníků, kopie použitých metod a tabulky výsledků skórů použitých metod a 

použitých statistických postupů. 

   Teoretickou část práce tvoří čtyři hlavní kapitoly, strukturované do četných podkapitol. 

První kapitola uvádí čtenáře do problematiky osobní pohody, charakterizuje historii i hlavní 

současné přístupy k tomuto problému a uvádí v současné literatuře převládající 

dichotomickou klasifikaci koncepcí osobní pohody rozlišující hédonický (subjektivní) a 

eudaimonický (psychologický) well-being. Druhá kapitola se zabývá zdroji osobní pohody, 

kromě demografických a socioekonomických proměnných uvádí osobnost a její rysy, 

copingové strategie a hodnoty. Třetí kapitola otevírá problematiku genderových rozdílů ve 

vztahu k osobní pohodě a čtvrtá kapitola přináší informace o výzkumech vztahů mezi 

pohlavím, osobní pohodou a jejími zdroji. Empirická část práce obsahuje šest hlavních 

kapitol. První kapitola, celkově pátá, představuje výzkumné cíle, výzkumné otázky a 

hypotézy. Šestá kapitola je věnována použitým metodám, představuje jednak ve výzkumu 

použité metody, jednak výzkumný soubor a metody analýzy dat. Sedmá kapitola uvádí 

výsledky, osmá kapitola je věnována diskusi, devátá kapitola obsahuje závěr práce a desátá 

kapitola souhrn.

   Práce je sepsána přehledně a srozumitelně, dobrou a kultivovanou češtinou. Autorka 

vychází z poměrně rozsáhlého a relevantního souboru použité domácí i zahraniční literatury, 

který vhodně kombinuje jak starší a novější, tak periodické i neperiodické práce. V empirické 

části práce autorka ověřovala platnost celkem 5 formulovaných hypotéz u souboru 2 317 

studentů Masarykovy univerzity, kteří vyplňovali výzkumné metody online na webovém 

formuláři v rámci výzkumu současných vysokoškoláků, který realizoval Psychologický ústav 

AV ČR, Psychologický ústav FF MU v Brně a Katedra psychologie FF UK v Praze. Výsledky 

přinesly řadu zajímavých a podnětných zjištění.



   K práci mám následující připomínky:

1. Hlavní omezení generalizace zjištěných výsledků představuje přes poměrně značný 

rozsah výzkumného souboru jeho struktura, jak ostatně autorka sama uvádí v diskusi 

na str. 79. Jde o velmi specifický souboru mladých lidí, vysokoškoláků, kteří byli 

k účasti na výzkumu motivováni dopisem, resp. instrukcí, podepsanou třemi 

významnými autoritami v oboru psychologie, což jistě jednak ovlivnilo jejich 

motivaci, jednak fungovalo jako selektor participantů.

2. V textu práce nejsou v podkapitole  6.1 „Výzkumný soubor“  na str. 55 uvedeny žádné 

bližší informace o tomto souboru kromě celkového počtu účastníků. Z těchto údajů

tedy není jasné ani věkové složení souboru, ani počet zúčastněných mužů a žen. Tyto 

údaje se čtenář dozví překvapivě teprve v kapitole č. 7 „Výsledky“ na str. 63.

3. Z textu práce není jasné v jakých podmínkách administrace metod probíhala, zda se 

odehrála na fakultě v rámci výuky, nebo zda studenti vyplňovali metody kdykoli ve 

svém čase např. z domova, internetové kavárny atd. Tyto okolnosti mohly mít vliv na 

zjištěné výsledky.

4. Zatímco asi nelze pochybovat o vhodnosti vymezení hédonického vs. eudaimonického 

pojetí well-beingu, klasifikace „subjektivní“ vs. „psychologický“ se jeví jako sporná –

lze si představit psychologické pojetí bez subjektivní dimenze? 

5. V práci se objevují některé nedůslednosti v práci s literaturou. Některé práce, citované 

v textu, nejsou uvedeny v soupisu použité literatury, např. práce Nakonečného (2009) 

na str. 23, Smékala (2012) na str. 23, Hartla (2015) na str. 38 atd., některé jsou v textu 

citovány jinak, než v soupisu použité literatury – Lisá a Seemanová, 2004 na str. 39, 

v soupisu literatury je uvedeno Lisá, Seemanová a Zuntová, 2004.

Závěr:

Diplomový úkol Kláry Beranové lze považovat na splněný. Autorka prokázala schopnost 

samostatně formulovat výzkumný problém a empiricky jej ověřit. Diplomová práce Kláry 

Beranové přes uvedené připomínky splňuje požadavky kladené na tento typ prací, proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“.

V Praze dne 31. 8. 2016                                                   prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.






