
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Kláry Beranové

„Genderové rozdíly ve zdrojích osobní pohody“

Klára Beranová si pro svou práci zvolila téma v současném výzkumu méně frekventované, a 

to genderové rozdíly ve zdrojích osobní pohody. Z hlediska rešerše současné literatury a 

provedených analýz přispěla k hlubšímu prozkoumání této problematiky a napomohla i 

k řešení společného projektu Katedry psychologie FF UK a Psychologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., z něhož použila datový soubor. Oceňuji zejména kapitolu 4 „Výzkumy vztahů mezi 

pohlavím, well-beingem a jeho zdroji“, v němž přehledně shrnula poznatky z této oblasti 

zkoumání. Oceňuji taktéž diskusi, která se snaží zasadit výsledky práce do kontextu 

současných, recentních studií.

     Ve zpracování diplomové práce jsou však určité momenty, které její hodnotu zbytečně 

snižují. Především, a není to jen můj dojem, ale i skutečnost, práce byla napsaná pod určitým 

časovým tlakem. Místy je tudíž poněkud neučesaná (odstavce sestávající z jedné věty, řada 

informací vypsaná pomocí odrážek, prezentace jen průkazných výsledků v explorační části 

výsledkové části). Dále mi není jasné, proč autorka používá anglický termín well-being, když 

je v české odborné literatuře přijatý termín osobní pohoda, a nadto anglický i český termín 

v textu střídá, často i v rámci jedné věty. 

     Rozdělení výsledkové části na „konfirmační“ a „explorační“ není chybou, ale celkově činí 

četbu obtížnou. Také přesunutí neprůkazných výsledků (ale jen v „explorační“ části) do 

příloh, nepovažuji za šťastné. V textu by měly být uvedeny všechny výsledky, aby si čtenář 

udělal vlastní představu.

     Poněkud více nesouhlasím s interpretací subjektivní a psychologické pohody jako pouze 

odlišných „metod a formulací“ ke zjišťování osobní pohody. Netuším, proč tedy autorka 

věnovala v teoretické části tolik stran textu, aby obě koncepce od sebe odlišila? Pokud jde 

podle ní jen o metodologické, nikoliv teoretické otázky, měla je více v teoretickém úvodu 

vyargumentovat a zařadit k nim speciální kapitolu.

Celkově ale hodnotím práci pozitivně, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi 

dobrou.

V Brně dne 31. 8. 2016 Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.  




