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Oponentský posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře 

psychologie FF UK v září 2020. 

Téma diplomové práce: Partnerské vztahy a strach být nezadaný 

Diplomandka: Bc. Iveta Štěrbová 

Vedoucí DP: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D. 

Oponent: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

Autorka předkládá k obhajobě diplomovou práci (v rozsahu 71 stran + přílohy), ve které se 

věnuje velice zajímavému tématu, kterým je v partnerských vztazích strach z nezadanosti. 

Lze říci, že v ČR je toto téma zpracováno takto prvně, pokud pomineme obecnější práce 

(příkladně dr. B. Baštecké, zaměřené na osamělce, či diplomovou práci kanadské studentky 

Collen Knutson, kterou obhájila na našem pracovišti v roce 2000 pod názvem:  The 

Experience of Loneliness: An Evaluation of the Adult Population, from a Gender and Age 

Perspective). 

Předložená diplomová práce je rozdělena na část literárně přehledovou a část výzkumnou.  

V literárně přehledové části práce je pozornost věnována problematice singles  a kratičká 

úvodní kapitolka terminologicky vymezuje charakteristiky a formy partnerských vztahů (větší 

pozornost je věnována především znakům Slaměníka a Hurychové, kteří popisovali blízké 

vztahy). Autorka se dále snaží postihnout jejich změny v průběhu vývoje. Zde bych si dovolila 

podotknout, že název subkapitoly 1.1.2. Partnerské vztahy a jejich formování, průběh a 

rozpad neodpovídá jejímu skutečnému obsahu.   

Zatímco je úvodní kapitola 1.1.spíše povrchnějšího rázu, lze považovat kapitolu 1.2. Singles 

za velmi kvalitní odbornou rešerši, má dobrou vnitřní soudržnost a logiku a osobně si cením 

důrazu, který autorka dává propojení attachmentu a partnerských vztahů a jejich prožívání, 

což je v moderních výzkumech vývojové a sociální psychologie „žhavé“ téma. V této části je 

skutečně přínosná a inspirativní subkapitola 1.2.3. Nezadanost a její koreláty v prožívání a 

chování, kde autorka představuje aktuální výzkumné práce a názory. Za skutečné těžiště 

úvodní části posuzované diplomové práce lze však jistě považovat kapitolu 2. Strach být 

nezadaný. Toto téma autorka podrobuje skutečné psychologické analýze z několika vhodně 
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zvolených hledisek (příkladně z hlediska iniciace vztahu, z hlediska závislosti ve vztahu, 

z hlediska prožívání a chování….). 

Výzkumná část předkládá obvyklé podkapitoly, jakými jsou vymezení výzkumného problému, 

cíle, formulace hypotéz, popis designu výzkumu, popis užitých metod, etika výzkumu. Tato 

část diplomové práce je prezentována na 23 stranách textu. K této části bych ráda uvedla, že 

si cením především snahy autorky zabývat se souvislostí strachu z nezadanosti a určitými 

osobnostními charakteristikami a projevy v prožívání jedinců, konkrétně rysy Big Five  a 

pocity osamělosti. To je nesporně originální přístup a obtížný úkol. Pravděpodobně vzhledem 

ke konkrétní situaci spojené s Covid 19 autorka zvolila sběr dat prostřednictvím  on line, což 

nese skrytá rizika. Autorka je si jich vědoma a zmiňuje je v diskusi. Diplomandka statisticky 

vhodně zpracovala získaná data, a komentovala je ve vztahu s formulacemi hypotéz. Osobně 

se domnívám, že by vzhledem k získání dat on line  spíše měla opatrně formulovat a 

neuvádět „ hypotézu lze přijmout“, ale „hypotézu lze podpořit“.   

Výzkumná část je zakončena velmi dobrou kapitolou Diskuse.  

1. V rámci obhajoby bych ocenila, kdyby diplomantka představila i jiné alternativy sběru 

dat pro účely kvantitativního výzkumu.  

2. Během obhajoby bych dále chtěla vědět, zda autorka originální metody S. S. 

Spielmann souhlasila, kromě překladu metody do češtiny, také s jejím uveřejněním 

on line.  

3. Dále bych chtěla vědět, zda části přílohy, tak jak jsou uvedeny v DP, skutečně kopírují 

reálný dotazník, který byl k dispozici respondentům. Dle mého soudu tam totiž chybí 

citace původních originálních metod. 

Celkově lze shrnout, že se diplomantka zaměřila na nové a dosti obtížné téma, splnila 

obvyklá kritéria diplomových prací a lze ji doporučit k obhajobě.  

Navrhuji hodnotit stupněm výborně – velmi dobře, dle úrovně obhajoby DP.  

 

 

Praha 17. 8. 2020                                                                                   Lenka Šulová 


