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Tématem předložené DP je aktuální a nové téma vztahů na dálku manželských partnerů i 

nesezdaných párů, jejichž počet ve společnosti je vzhledem k současné snadné  cestovní i 

pracovní mobilitě dosti vysoký. Diplomandka předkládá k posouzení 153 stran textu, který je 

členěn klasickým způsobem na část teoretickou a praktickou.  

V části teoretické autorka zpracovává dvě klíčová témata „Osobní vztahy“, kde řeší otázky 

intimity a teoretických přístupů k této problematice obecněji a „Vztahy na dálku“, kde 

především jasně vymezuje pojmy a popisuje různé typy těchto vztahů. Tato část DP vychází 

ze skutečně velmi rozsáhlé a převážně cizojazyčné odborné literatury, jejíž seznam je uveden 

na cca 10 stranách. V oblasti tematické rešerše odevzdala diplomandka skutečně velký kus 

práce.  Text je velmi kultivovaný a obsahově s dobrou vnitřní logikou. Domnívám se jen, že 

není vhodné užít název pro kapitolu, kde se hovoří o dosud nesezdaných vztazích jako o 

„romantických vztazích na dálku“. To má dle mého soudu v českém jazyce poněkud jiný 

význam, než jaký má autorka pravděpodobně na mysli. Autorka v teoretické části DP 

prokázala schopnost velmi dobře pracovat s odbornými prameny a řádně je citovat. Po 

formální stránce nemám námitky. 

V části empirické se autorka rozhodla pro kvalitativní výzkumnou metodu a realizovala 

polostrukturované rozhovory s páry i s několika jednotlivci, které v diplomové práci 

analyzuje. Zvolené dvojice reprezentují vždy určitou sledovanou kategorii (věk, důvod 

odloučení a další). Rozhovory měly předem připravené tematické okruhy (okolnosti 

odloučení, způsob komunikace partnerů, postoj okolí a další). V rozhovorech s párem 

diplomandka vhodně propojuje hlediska obou k týmž tématům. Každý rozhovor je pečlivě 

přepsán s tím, že autorka vyzdvihuje v textu psychologicky zajímavé části výpovědí. Každý 



rozhovor je ukončen subkapitolkou „Shrnutí“, kde autorka prokazuje své psychologické 

znalosti a psychologická hlediska. Zdůraznila bych velkou časovou dotaci, kterou nesporně 

diplomandka investovala jak do realizace rozhovorů, tak do jejich pečlivého přepisu. Také 

jistě nebylo snadné tyto páry vyhledat a ke spolupráci získat. Předložená práce mapuje v ČR 

dosud zcela opomíjenou tématiku v oblasti manželského poradenství a může se stát textem, 

který bude v této oblasti využíván. 

Celkově lze shrnout, že předložená práce splňuje nároky kladené na diplomové práce a lze ji 

doporučit k obhajobě s kladným hodnocením.    
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