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Diplomová práce se věnuje zkoumání fungování partnerských vztahů u žen 

s hraniční poruchou osobnosti. Studentka se zaměřila na studování 16 párů, ve 

kterých měla žena diagnostikovanou hraniční poruchu osobnosti, které porovnávala 

s kontrolní skupinou 21 párů, kde tato diagnóza (ani jiná psychiatrická) nefigurovala. 

Sledovala 3 oblasti, které korespondovaly s vytyčenými výzkumnými otázkami, a to 

konkrétně osobnostní styly partnerů žen, attachmentové dimenze a oblast partnerské 

spokojenosti. Výzkumný design byl kvantitativně postaven a metodami sběru dat byly 

zvoleny dotazníky PSSI, ECR-R-16 a DAS. 

 

Práce je členěna na část teoretickou, empirickou a diskusi. V teoretické části 

popisuje diplomantka nejdříve hraniční poruchu osobnosti, a to vyjma jejích 

diagnostických a psychodynamických aspektů část zaměřenou na emoční a 

behaviorální dysregulaci a narušený vztah k sobě a druhým. Tento koncept vychází 

z dialekticko-behaviorálního pojetí, které v posledním období začíná hrát u hraniční 

poruchy osobnosti „terapeutický prim“ a jehož teoretické pozadí je výzkumně 

opakovaně potvrzováno jako účinné a platné. Je proto velmi přínosné, že se 

studentka zaměřila na zkoumání hraniční poruchy osobnosti právě z tohoto pohledu. 

A zároveň to také odpovídá jejímu výzkumnému pojetí samotné praktické části. Dále 

přiblížila v teoretické části téma partnerských/blízkých vztahů a zejména velmi 

podrobně a kvalitně zpracovala část týkající se shrnutí aktuálních výzkumných 

zjištění partnerských vztahů u HPO. 

 

Empirická část je rozčleněna klasickými oblastmi zaměřenými na popis proběhlého 

výzkumu. Cílem výzkumu bylo popsat fungování partnerských vztahů u žen s HPO a 

to v jejich třech dimenzích. Studentka ověřuje, zda je platné tzv. asortativní párování 

a kterými dalšími osobnostními aspekty je ovlivněno a jakým způsobem následně 

ovlivňuje subjektivně vnímanou spokojenost s aktuálním vztahem. Výzkum je dobře 

nadefinovaný. Diplomantka správně formuluje výzkumný cíl, otázky, hypotézy a vše 

podkládá výzkumnými zjištěními. Vše je logicky a srozumitelně předloženo a zároveň 

dobře odůvodněno. Výzkumný soubor se studentce podařilo získat poměrně velký, 

zajímavé informace o rozdílech mezi skupinami ukazují již demografické údaje. 

Metody vnímám jako vhodně zvolené k celému plánu a cíli výzkumu. Následně jsou 

velmi podrobně představeny jednotlivé výsledky a okomentována ne/platnost 

jednotlivých hypotéz. Diskuse jako závěrečná část práce je psána opět velmi kvalitně 

a ukazuje zajímavé výsledky vlastních zjištění, které studentka diskutuje s původními 



zdroji. Dochází k podnětným zjištěním, za zmínku stojí např. odlišení dvou 

osobnostních typů partnerů žen s hraniční poruchou osobnosti. 

 

Práce je psána čtivým jazykem, dynamicky pojata, ale zároveň na sebe jednotlivé 

části logicky navazují a zodpovídají průběžně se vyskytující otázky. Zvolené téma je 

vysoce aktuální vzhledem ke rostoucímu množství lidí s touto diagnózou a obtížemi 

hraničního rázu. Zároveň práce odpovídá i soudobým trendům 

v psychologicko/psychoterapeutickém přístupu k těmto obtížím. Určitě doporučuji 

zvážit publikaci výsledků či navázat s dalším zkoumáním. Z práce je znatelné, že 

studentka je s tématem seznámena do hloubky a dobře rozumí jednotlivým 

teoretickým i empirickým aspektům. Chválím také za navázání této práce na studii 

Boucharda a Sabourina (2009), neboť navazování jednotlivých prací na sebe (a jejich 

ověřování je právě smyslem vědy. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Který ze zjištěných závěrů, který odpovídal původním hypotézám v souvislosti 

s dříve realizovanými výzkumnými zjištěními, považujete za nejvýznamnější? 

2. V čem je specifická komplementarita partnerských stylů u párů, kde žena trpí 

HPO? 

3. Které jiné osobnostní aspekty týkající se partnerských vztahů (mimo již 

zkoumaných) by přicházelo do úvahy dále prozkoumat? Případně o kterých 

dalších aspektech jste uvažovala jako o možných vlivných faktorech při tvorbě 

výzkumného designu? 

 

Závěr: práce je po obsahové i formální stránce velmi kvalitně zpracovaná, práci 

doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 18. 8. 2021 

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. 


