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Oponentský posudek na disertační práci, předloženou k obhajobě na 

Pedagogické fakultě UK v Praze v listopadu 2018. 

 

Téma práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na 

návykových látkách a činnostech. 

Doktorandka: PhDr. Ivana Křížová 

Školitel: PhDr. Tereza Soukupová, PhD. – Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Oponent: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – katedra psychologie Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy 

 

 

Doktorandka předkládá k posouzení disertační práci v rozsahu 238 stran, z nichž 200 stran 

tvoří samotný text práce a zbylé strany jsou seznam odborných zdrojů a přílohy. Téma 

disertační práce je dle mého soudu dosti obtížné, protože spojuje aktuální problematiku 

závislostí a to na návykových látkách i závislostí nelátkových s tématem attachmentu a 

kognitivními složkami osobnosti. Všechna tři jmenovaná témata by byla jistě samostatným a 

náročným tématem disertačního projektu, natož pak snaha o jejich propojení. Práce je členěna 

na dvě základní části a to teoretickou a empirickou, přičemž obě lze považovat za vyvážené 

jak co do rozsahu, tak co do kvality zpracování a následného přínosu. 

Teoretická část posuzované práce vychází z odborných zdrojů českých i zahraničních, 

uvedených ve čtrnáctistránkovém seznamu. Domnívám se, že některé klíčové práce 

doktorandka dosud nedohledala, ale celkově lze uvedený seznam považovat za vhodně 

zvolený a pro účely disertační práce adekvátní. Teoretická část disertační práce se zaměřuje 

na téma citové vazby, na problematiku kognitivního konstruktu a na téma závislostí. Z těchto 

tří částí považuji za nejzdařilejší a nejpropracovanější část 3. „Závislost“, kterou autorka 

zpracovala velice důkladně a cenná je především její subkapitola věnovaná nelátkovým 

závislostem, která je v ČR, domnívám se, takto přehledně zpracována prvně. V kapitole 

věnované citové vazbě lze nalézt drobné nepřesnosti jak v užití jmen (Mary D. Salter 

Ainsworth, Erik Homburger Erikson, René Apgar Spitz…), tak v překládaných termínech (str. 

16 přimykavé chování- lépe užít v ČR užívané protó- sociální chování, pokud je jednáno o 

více projevech a přísavné, pokud se jedná o lokomotorický projev, str. 18 holding lépe než 
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držení, přeložit jako nošení, chování dítěte dospělým, způsob manipulace s ním), tak i ve 

sdělovaných skutečnostech (str. 21 novější výzkumy se shodují v tom, že dítě příkladně dle 

pachu, matku bezpečně pozná už v prvních třech měsících života, rozezná od sebe své rodiče, 

rozpozná hlas matky …..), tak v drobných formálních pochybeních – překlepy( str. 16 

Patterns of Attachments). Kriticky lze hodnotit též to, že určité pasáže textu se příliš soustředí 

na jeden zdroj (Vrtbovská, Brisch). Ocenila bych také zmínku o aktuálních výzkumných 

trendech, které by se týkaly jak výzkumů rané citové vazby dětí, tak i citové vazby dospělých. 

Naopak oceňuji uvedení výsledků Brische, týkající se biochemických výsledků v této oblasti. 

Měřením množství kortizolu v mozku dítěte dochází k unikátní ukázce interakce „ nature a 

nurture“.   

 Část věnovaná kognitivním konstruktům je zpracována pouze základním způsobem, ale 

v této části oceňuji uvedení čtyř nelehkých kognitivních teorií (Piagetova kognitivní teorie, 

Bowlbyho mentální reprezentace, Beckova teorie kognitivního hodnocení a Youngova raná 

maladaptivní schémata), které autorka velmi hezky a srozumitelně dokázala představit čtenáři. 

Kromě již oceněné kapitoly věnované závislostem a především nelátkovým závislostem, 

považuji za skutečný přínos a ukázku autorčiny myšlenkové zralosti kapitolu 4 „Osobnostní a 

kognitivní charakteristiky u lidí se závislostí“, kde se pokouší propojit tři zmíněná témata 

v soudržný celek. V této části autorka uvádí nejnovější výzkumné počiny, zkoumající 

zmíněná tématická propojení. Já osobně bych ještě uvítala v této části autorčino osobní 

hledisko a její vlastní pokus o hlubší vysvětlení možných souvislostí. Uvítala bych, kdyby 

toto zamyšlení doktorandky bylo součástí její obhajoby. 

Autorka by též měla pracovat s jasně vytvořeným pravidlem pro celý text disertační práce 

s přechylováním jmen autorek odborných textů (str. 17 Mahlerová x Ainsworth). Žádnou 

vnitřní logiku jsem neodhalila. 

Na str. 34 uvádí autorka nečekaně informaci o primární a sekundární vazbě, která se týká 

dětství v pasáži, která se věnuje citové vazbě v dospělosti. Očekávám vysvětlení záměru 

autorky během obhajoby.  

Empirická část v úvodní části pečlivě popisuje výzkumné cíle a na nich vázané výzkumné 

otázky. Je třeba říci, že autorka prokázala perfektní schopnost přesně formulovat. Výzkumný 

soubor tvoří 91 osob, rozdělených do tří skupin. Skupina závislých a dvě skupiny kontrolní, 

(viz str. 130-31) psychiatrických pacientů bez závislostí a skupina neklinická. Osobně bych 

uvítala, kdyby doktorandka během obhajoby vysvětlila, proč byla do výzkumu zařazena i 

skupina psychiatrických pacientů a jak byla zohledněna různorodost možných diagnóz, 

které nejsou v textu nijak zmíněny. Co od jejího zařazení především očekávala a zda 
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toto bylo naplněno. Dále je v empirické části velmi pečlivě popsán výzkumný soubor i 

sestavená baterie dle mého soudu vhodně zvolených výzkumných metod. Baterii výzkumných 

metod tvoří Adult Attachmnent Projective ( AAP), Experience in Close Relationships (ECR), 

Young Schemeas Questionnaire (YSQ) a Dotazník kognitivních konstruktů (DKK).  Autorka 

popsala sběr dat, včetně pilotní studie a včetně důrazu na etické aspekty a zpracování 

získaných výzkumných dat. Výsledky výzkumu uvedla přehledně ve vztahu k jednotlivým 

hypotézám a ve shrnutí k jednotlivým výzkumným otázkám. Vytvořila tak dobrý základ pro 

další zkoumání.   

Osobně si velmi cením závěrečné diskuse, která svědčí o autorčině odborné zralosti a 

předpokladům pro výzkumnou práci.  

 

Mám-li tedy odpovědět na zadaná kritéria disertační práce: 

 

 Téma je vysoce aktuální a takovéto tematické propojení lze považovat za 

novátorské. 

 Disertace splnila stanovený cíl a vytvořila fundovaný základ pro další návazné 

studie. 

 Doktorandka pro potřeby disertační práce sestavila výzkumnou baterii, kterou 

tvořila kombinace dotazníkových a projektivních metod + demografický 

dotazník. Metody byly dle mého soudu zvoleny vhodně, v práci jsou detailně 

popsány.  

 Mezi základní výsledky disertační práce patří dle mého soudu, snaha o propojení 

tří významných témat, která jsou povětšinou dosud v ČR zkoumána odděleně. 

Dalším výsledkem je získání a detailní popis některých dosud méně známých a 

užívaných metod. Za výsledek lze jistě považovat i část textu, popisující nelátkové 

závislosti, který vzhledem k aktuálnosti tohoto problému doporučuji publikovat, 

jako samostatný text. Za pozitivní výstup práce lze též považovat autorčinu velmi 

dobrou obeznámenost s odbornými zdroji, které se zabývají různými aspekty 

citové vazby v dospělé populaci.  

 Výše jmenované má jistě význam pro společenskou praxi a to především v oblasti 

pedagogické, psychologické, adiktologické, terapeutické a má vliv i na další 

vědecký vývoj. 

 Disertační práce splňuje podmínky kladené na toto řízení.  
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Celkově lze shrnout, že předložený text, splňuje dle mého soudu kritéria kladená na disertační 

práce. Je po formální i obsahové stránce velmi kvalitní. Je z něho patrná vysoká motivovanost 

a osobní zaujetí doktorandky ke zpracování obtížného tématu a představuje skutečně 

významnou časovou dotaci z její strany. Domnívám se, že by bylo přínosné některé části 

publikovat v odborném tisku. 

Práci doporučuji k obhajobě s kladným hodnocením.  

 

 

 

 

  

    

  Praha 27.10.2018                                                                           Lenka Šulová  


