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Působení primární rodiny na fázi diferenciace v partnerském vztahu u mladých dospělých 

Diplomová práce Bc. Adély Švingerové se věnuje tematice partnerských vztahů mladých 
dospělých. Konkrétně se autorka zaměřila na možné spojitosti mezi zkušenostmi v primární rodině 
a diferenciační fází partnerského vztahu v období mladé dospělosti. Diplomovou práci považuji za 
zajímavý příspěvek do oblasti partnerského párového poradenství. 

Diplomová práce je klasicky členěná na literárně-přehledovou a teoretickou část. Práce je poměrně 
obsáhlá, je napsaná na 140 stranách. Autorka v ní čerpá z bohatých zdrojů literatury. Opírá se nejen 
o klasické díla českých autorů, ať už v oblasti vývojové psychologie nebo partnerského poradenství, 
ale přibližuje taky výsledky zejména zahraničních výzkumů. Grafické zpracování práce je na dobré 
úrovni. 

V literárně-přehledové části autorka přehledně a čtivě zpracovává základní témata práce: primární 
rodinu, období mladé dospělosti a partnerské vztahy. V kapitole týkající se primární rodiny se 
autorka věnuje převážně otázkám attachmentu, rolím a vazbám v rodině, a to především v kontextu 
předpokladů pro utvoření trvajícího partnerského vztahu. Ve druhé kapitole autorka vymezuje a 
definuje období mladé dospělosti a popisuje vývojové úkoly tohoto období, přičemž se zaměřuje i 
na vývojový úkol vytvoření partnerského vztahu. V kapitole zabývající se partnerským vztahem se 
autorka zaměřila na otázky citové vazby, výběru partnera a jednotlivých fází vztahu včetně 
podrobnějšího popisu fáze diferenciace. Informace jsou podávány čtivě, s dobrou logickou 
návazností. Literárně-přehledová část tvoří dobrou základnu pro následující empirické zpracování 
tématu. 

V empirické části si autorka kladla za cíl zmapovat diferenciační fázi partnerského vztahu u 
mladých dospělých a popsat subjektivní pohled na působení primární rodiny se zaměřením na 
identifikaci subjektivně podpůrných a nepodpůrných faktorů z primární rodiny. Autorka zvolila 
kvalitativní metodologii. Pro získání dat a s ohledem na triangulaci použila polostrukturovaný 
rozhovor, který doplnila o techniku mentálních map se zaměřením na zdroje z primární rodiny, 
druhou, společnou párovou mentální mapu zdrojů partnerského páru a dvě dotazníkové metody - 
Škálu raných vzpomínek na vřelost a bezpečí a dotazník ECR - Experiences in Close Relationships. 
Výběr uvedených metod kladně hodnotím, zejména snahu o rozšíření polostrukturovaného 
dotazníku nejen o dotazníkové metody, ale i o dle mého názoru zdařilé využití mentálních map. 
Vzhledem k zaměření výzkumu na identifikování klíčových témat jsou data z polostrukturovaných 



rozhovorů zpracovány pomocí tematické analýzy. Výzkumný soubor tvořilo 5 partnerských párů, tj. 
10 respondentů v diferenciační fázi vztahu ve věkovém období mladé dospělosti. Autorka podrobně 
popisuje cíle výzkumu, jeho průběh, charakteristiky výzkumného souboru, použité metody, práci s 
daty i získané výsledky, které autorka nejen popisuje, ale dokládá i extrakty z rozhovoru a taky pro 
větší přehlednost uvádí i v grafickém zpracování. Kladně hodnotím taky etický rozměr výzkumu a 
snahu o odnesení si participanty uvědomění aktuálních zdrojů páru. 

Diskuse je opět podrobně zpracovaná a rozsáhlá - 9 stran. Autorka srovnává dosažené výsledky s 
jinými výzkumnými zjištěními a teoretickými předpoklady jiných autorů a na odborné úrovni se 
vyjadřuje k metodologickým otázkám a limitům výzkumu. 

Otázky do diskuse: Jaké jsou možnosti dalšího výzkumu v této oblasti? Jaké jsou možnosti využití 
zvolených metod v partnerském poradenství? 

Diplomová práce Bc. Adély Švingerové splňuje požadavky na ní kladené. Doporučuji jí k 
obhajobě. Navrhuji klasifikovat výborně. 

  
 V Praze, 7.9.2020     Katarína Loneková


