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Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Ivety Štěrbové: 

„Partnerské vztahy a strach být nezadaný“ 
 

 Téma předložené diplomové práce vnímám v současné době jako aktuální a v našich 

podmínkách doposud nepříliš výzkumně ukotvené. Autorka fenomén „strachu být nezadaný“ 

dává do souvislosti s vybranými demografickými proměnnými, osobnostními proměnnými a 

pocity osamělosti.   

 

 Teoretickou část své práce autorka člení do dvou tematických celků. V první se věnuje 

partnerským vztahům a singles, kde nabízí základní teoretický rámec pro uchopení fenoménu 

strachu být nezadaných v širším kontextu jak partnerských vztahů, tak jejich případné absence 

(problematika singles). V druhé kapitole pojednává o „strachu být nezadaný“ v podobě 

uvedení konkrétních výzkumných studií a dále popisuje podobu tohoto jevu a jeho projevy 

v kontextu partnerského vztahu.   

 

 Teoretickou část práce hodnotím jako zdařilou. Autorka dle mého posouzení vhodně 

tematicky volila kapitoly a přehledně je zpracovala i vzhledem k zamýšlenému empirickému 

šetření. Text práce je vhodně strukturovaný a čtivý. Autorka pracovala s přiměřeným 

množstvím našich i zahraničních literárních zdrojů, včetně internetových odkazů. Na jedné 

straně vnímám, že by teoretická část mohla být obsáhlejší a zahrnovat i další témata, která 

mají k těmto fenoménům poměrně blízko. Na druhé straně si cením autorčina stručnějšího 

teoreticko-metodologického rámce, který je přímo vztažený k cíli jejího výzkumu. 

 

 V rámci empirické části si autorka vytýčila tři hlavní cíle (str. 41) a na jejich základě 

pak vyjádřila tři výzkumné otázky a formulovala deset výzkumných hypotéz (str. 42 – 43). 

Design výzkumu zvolila autorka kvantitativní za pomoci dotazníkového šetření.  

 

 Tuto část práce pokládám za rovněž zdařilou. Výzkumné otázky, charakteristiky 

výzkumného souboru, zvolené výzkumné metody a rovněž metody zpracování dat jsou 

náležitě popsány a doplněny informacemi o průběhu šetření. Uvedené výsledky autorka 

předkládá v podobě komentovaných tabulek a jsou vztaženy k uvedeným hypotézám. Za 

kvalitně zpracovanou považuji  kapitolu „Diskuse“, kde autorka komentuje svá zjištění a dává 

je do souvislosti s dosavadními výzkumy. Závěrem této kapitoly vhodně autorka shrnuje i 

vnímané limity svého výzkumu.   

 

 V rámci své práce autorka nabídla i návrh českého překladu škály strachu být 

nezadaný. Což může být vhodný začátek pro její další ukotvení v rámci psychometrických 

charakteristik a následné tvorby norem. Zajímalo by mě, kde autorka vnímá užitečnost 

takového nástroje v psychologické praxi? 

  

 Předloženou diplomní práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení „výborně“.     
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