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Předkládaná diplomová práce se věnuje aktuálnímu a v českém prostřední dosud málo 
prozkoumanému tématu – partnerským vztahům, které nejsou založené na společném 
bydlením, tzv. vztahům „living apart together“ (dále jen LAT). Tyto formy partnerských 
vztahů obvykle unikají pozornosti standardních kvantitativních výzkumů rodinného chování, 
které většinou zachycují pouze páry sdílející společnou domácnost.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části autorka téma zasazuje do 
teoretického rámce úvah o proměnách charakteru partnerských vztahů a do rámce změn 
rodinného chování v České republice a podrobně vymezuje definici vztahů LAT a jejich 
charakteristiky. Diplomatka prokázala dobrou znalost relevantní zahraniční i české literatury. 
Hlavním těžištěm práce je vlastní kvalitativní výzkum autorky založený na 
polostrukturovaných rozhovorech. Na základě diskuse různých vymezení LAT vztahů 
v literatuře se autorka ve svém výzkumu zaměřila na partnery, kteří nesdílejí stejnou 
domácnosti, ale definují se jako pár a jsou tak okolím vnímáni. Do výzkumu byli zařazeni lidé 
starší 25 let, kteří již ukončili prezenční studium a jejichž vztah trvá více než 1 rok. Cílem 
kvalitativní studie bylo představit motivace, plány, vnímání vztahu a každodenní praktiky 
osob žijících v LAT vztahu. 

I přes poměrně nízký počet provedených rozhovorů se autorce podařilo postihnout 
významné dimenze zkoumané problematiky a zachytit rozmanité formy a motivy těchto 
vztahů, tak jak je identifikovaly předchozí zahraniční studie.Analýza rozhovorů je provedena 
systematicky a přehledně a autorka ji vhodně propojuje s poznatky získanými z literatury. 
Zajímavě ukazuje rozdíly v motivacích podle fáze životní dráhy jedince a mezi muži a ženami 
a snaží se rovněž poukázat na určitá specifika české situace. Zajímavé je rovněž zjištění, že 
většina osob žijících ve vztazích LAT nevylučuje společné soužití s partnerem či partnerkou 
v budoucnosti. 

K diskusi u obhajoby se nabízí otázka, na kolik lze vztahy LAT v České republice 
považovat za novou a netradiční formu vztahů a nakolik představují spíše určitou fázi 
rodinné/partnerské dráhy. V čem jsou LAT vztahy netradiční či alternativní, vezmeme-li 
v úvahu, že jejich velkou část tvoří mladí lidé žijící s rodiči? Nelze v tomto případě považovat 
LAT za tradičnější formu partnerského vztahu než např. nesezdané soužití? 

 

Předložená diplomová práce v plné míře splňuje požadavky kladené na tento typ prací, 
a proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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