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Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl přiblížit, jakými způsoby pandemie COVID-19 a související 
omezení vstoupily do vztahů mladých dospělých žijících v SR, jak tito mladí lidé hodnotí její vliv na 
kvalitu vztahu, partnerskou sexualitu či možnosti posunu ve vztahu. Čerpá při tom z online šetření, pro 
které se autorovi podařilo získat 283 respondentek a respondentů.   
 
V teoretické části se autor snaží vymezit klíčové aspekty a komponenty partnerských vztahů, fáze 
partnerských vztahů, rysy spojované s jejich kvalitou, determinanty spokojenosti ve vztahu a 
partnerské sexualitě nebo také specifika vztahů mladých dospělých. Tato část opírající se primárně o 
psychologické poznatky sice místy trochu ulpívá ve vršení rozličných obecných definic, nicméně je 
zpracována poctivě a za pomoci solidního množství pramenů. Současně je hodno ocenit, že se autorovi 
podařilo shromáždit rozsáhlou základnu poznatků k již existujícím výzkumům mapujícím dopady 
COVID-19 na partnerské vztahy, jejichž prezentací teoretickou část vhodně doplňuje.    
 
Co se týče vlastního sběru dat a jejich analýzy, oceňuji, že se autor pustil do náročnějšího úkolu, jímž 
realizace dotazníkového šetření přeci jen je. Dle mého soudu v tomto úkolu obstál – podařilo se mu 
dobře proniknout jak do logiky sestavování dotazníků, tak i technických postupů analýzy dat. Ačkoli 
práce přináší spíše deskriptivní analýzu dat, pro bakalářský stupeň studia, kde statistická analýza 
nepředstavuje významnější součást kurikula, považuji tuto úroveň analýzy za dostačující. Analýza je 
navíc zpracována kvalitně a velmi pečlivě. O něco důraznější mohlo být patrně propojení analýzy 
s teoretickou částí, případně také mohlo být více podtrženo, které závěry považuje autor za 
nejdůležitější či v kontextu dosavadních poznatků za nejvíce překvapivé (tyto body navrhuji jako možná 
témata rozpravy při obhajobě). Ve výsledků však analýza přesto přináší pestré informace o sledované 
skupině. 
 
Mimo výše uvedené klady práce bych coby vedoucí práce ráda vyzdvihla aktivní a samostatný přístup 
Jána Draškoviče při zpracovávání práce, jeho ochotu učit se novým věcem, schopnost klást si relevantní 
otázky i adekvátně reagovat na vznesené podněty.     
 
 
Z výše uvedených důvodů práci ráda doporučuji k obhajobě. V závislosti na průběhu obhajoby ji 
navrhuji hodnotit známkou 1-2.  
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