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Předkládanou dizertační práci lze tematicky řadit mezi výzkumné snahy, které lze sledovat 

v současné době i v českém prostředí v rozvíjející se oblasti zkoumání vazby v dospělosti. 

Z tohoto hlediska se jedná o chvályhodný počin a aktuální problematiku. Již v úvodu však 

musím předeslat, že celkové provedení výzkumného záměru ve mně vyvolává spíše 

pochybnosti a celou řadu kritických otázek. 

Práce je strukturována jako teoretická a empirická část. Bohužel tyto dvě části spolu 

korespondují tematicky pouze na obecné úrovni. Teoretická část je členěna na několik oddílů, 

které pokrývají sice relevantní témata, které autorka posléze nějakým způsobem využívá ve 

vlastním výzkumu, ale zpracování je spíše referátovitým přehledem, v němž absentuje snaha 

o kritické zhodnocení předchozích poznatků a analytický přístup, který by argumentačně 

zdůvodnil formulaci vlastních výzkumných cílů.  

Vzhledem k tomu, že se vlastní výzkum zaměřuje na dospělou populaci lidí závislých na 

návykových látkách, není podle mého názoru adekvátní, že autorka v pasážích o citové vazbě 

předkládá nejen životopisné informace o Johnu Bowlbym a Mary Ainsworthové, ale kromě 

podrobného výkladu základních tezí teorie vazby popisuje např. cca na deseti stranách textu 

proceduru Strange Situation Testu včetně tří stran kódů pro kódování chování dítěte. Jedná se 

o podrobnosti a informace, které nejsou v kontextu práce vůbec podstatné pro samotný 

záměr (navíc je nelogické i to, že rozsahem popis SST převyšuje pasáž o AAP, které autorka ve 

výzkumu využívala). Podobná výhrada platí i pro další pasáže textu (viz popisované teorie 

Becka, Kellyho a Younga, u kterých není z textu vůbec zřejmé propojení s teorií vazby). Kapitola 

nazvaná velmi lakonicky Kognitivní konstrukt pak navíc obsahuje učebnicové definice celého 

výčtu kognitivních konstruktů/procesů – vymezována je velmi obecně osobnost, vědomí, 



pozornost, vnímání, paměť a myšlení. Jak přispívají tyto základní informace k samotné 

formulaci problému?  

Pokud se ještě vrátím ke kapitole Citová vazba, musím konstatovat, že text obsahuje celou 

řadu nepřesností a nejasných formulací (např. str. 22 „Citová závislost dítěte se postupně 

v tomto období začíná projevovat k oboustrannému partnerskému vztahu, a ne pouze k sycení 

potřeb jednoho člověka druhým.“). Autorka také zástupně používá různé termíny vztahující se 

k teorii vazby. Je to bezpochyby sice částečně způsobeno stále ještě neustáleným územ 

v českém prostředí, nicméně bych přivítala terminologickou konzistenci alespoň v rámci práce 

jedné autorky. Nepřesnosti se dále vyskytují u popisu práce Hazanové a Shavera a následně 

pak Bartholomewové a Horowitze. Je škoda, že tyto pasáže jsou citovány ze sekundárního 

zdroje (předpokládám, že se jedná o 2. vydání Handbooku of Attachment editorů Cassidyové 

a Shavera z roku 2008, který ovšem jako citovaný v textu není uveden v seznamu literatury – 

nejedná se ale o jediný příklad toho, kdy citovaný zdroj není v seznamu literatury), přestože 

primární prameny jsou „běžně“ dostupné (např. zásadní studie Hazanové a Shavera z roku 

1987).  

Podkapitola věnovaná závislostem bohužel trpí výše popsanými „neduhy“. Jedná se opět o 

výklad typu „referát“. Výklad o DSM V a ICD-10 a popisy jednotlivých diagnóz (včetně 

patologického zakládání ohňů) je podle mého názoru zcela zbytný. Z celé této kapitoly by bylo 

vhodné, aby autorka kriticky zpracovala dosavadní empirické poznatky ze studií, které se 

zaměřují na hledání souvislostí mezi vazbou a závislostmi a také otázkám kognitivního 

zpracování u lidí závislých, o což se pokusila v následující podkapitole. Bohužel ani tato (věcně 

již přiléhavá) součást úvodu podle mého názoru neplní svou podobou funkci shrnutí 

relevantních zjištění a jejich kritického zhodnocení s cílem předložit argumentaci pro následný 

vlastní výzkumný záměr - poněkud překvapivě autorka v této části textu sama na str. 122 

konstatuje, že „…ani tuto část není třeba dlouze komentovat, jelikož se většina závěrů 

předložených výzkumů se shoduje.“. Jakým způsobem tedy uvažuje o přínosu vlastního 

výzkumu? V čem se jedná o posun? Nebo jsou uvedené studie se shodnými výsledky uvedeny 

jen jako tematicky „příbuzné“? 

 



Empirická část je celkově čtenářsky nepřívětivá, prezentace cílů, výzkumných otázek, metod a 

výsledků je nepřehledná – domnívám se, že čtenářsky obtížnější orientaci  částečně způsobila 

absence koherentního textu přehledové (teoretické) části. Pochopení výzkumného záměru by 

mělo být připraveno argumentací, kritickým zhodnocením dosavadního poznání a identifikací 

a popisem dosud „bílých míst“ v něm. Kromě nepříliš jasné konceptualizace sledovaných 

proměnných, je podle mého názoru hlavním problémem samotného výzkumu především 

způsob stanovení a podoba tří cílů a k nim formulovaných výzkumných otázek. Základní cíl 

práce formulovaný „cílem práce je propojit teoretické koncepty citové vazby a kognitivních 

konstruktů. Tedy zjistit, jak spolu souvisí myšlenky, které si lidé vytvářejí o svém vztahu 

s attachmentovou figurou a podoba jejich citové vazby s attachmentovou figurou“ (str. 124) 

je dle mého názoru velmi nešťastně formulován (jak chce autorka koncepty propojovat?) a 

navíc  se domnívám, že myšlenky o vztahu s vazbovou osobou jsou nedílnou součástí podoby 

vazby k ní. V rámci obhajoby bych ráda slyšela bližší vysvětlení této nejasnosti. Na další tři cíle 

je navázáno nepřehledné množství výzkumných otázek, není zřejmé, z čeho vycházejí (viz 

výše) a vlastně „proč“ jsou pokládány. Pokud o srovnávání výskytu různých typů vazeb 

prostřednictvím dvou měřítek (self-report vs. projektivní metoda), bylo by možné jej 

akceptovat v situaci, kdyby byl lépe tento záměr podložen argumentačně v úvodu a také kdyby 

byl představen spíše jako „metodický“ problém vztahující se k měření vazby. Ve stávající 

podobě je jeho opodstatnění v práci poměrně nejasné. 

Empirická část je založena na náročně koncipovaném sběru dat prostřednictvím několika 

metod, jejichž představení pokládám za v některých ohledech za nedostatečné. Zejména tam, 

kde se jedná o vlastní metodu vytvořenou pro účely práce, bych předpokládala podrobný 

popis její konstrukce, průběh pilotáže a výsledky ověření metody. Autorka tuto metodu 

otevřených otázek popisuje velmi stručně, nedozvídáme se víceméně nic o způsobu kódování 

odpovědí. Z tohoto důvodu pak i výsledky, které představuje, nelze považovat za věrohodné.  

Z formálního hlediska je výsledková část bohužel doprovázena různými neduhy – např. uvádí 

procentuálních údajů (na tři desetinná místa?) tam, kde to věcně nedává smysl; autorka uvádí 

potvrzování nulových hypotéz, které nejsou přitom stanoveny standardním způsobem 

(objevují se pouze předpoklady v textu) atd. Absentují deskriptivní výsledky. Diskuse (byť 

s limitací platností výsledků popsanou výše) je zřejmě nejpovedenější částí práce, blížící se 

standardům kladeným na empirické studie, kdy autorka prokazuje dovednost vztahovat 



výsledky k relevantním dřívějším poznatkům. Je škoda, že tato úroveň nebyla dosažena 

v úvodních kapitolách, což by vedlo k lepšímu promyšlení cílů výzkumu a jejich naplnění. 

Uvědomuji si pracnost realizace celého záměru, která je oceněníhodná, ale vzhledem k výše 

uvedeným výhradám a skutečnostem, nelze v podstatě věcně posoudit faktický přínos práce.  

Navzdory uvedeným skutečnostem se domnívám, že dizertační práce Ivany Křížové splňuje 

požadovaná kritéria kladená na tento typ prací alespoň okrajově. Doporučuji tedy přijmout 

tuto práci k obhajobě pro udělení akademického titulu Ph.D. 

V Brně 31. 10. 2018       doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.  

 

 

 

 


