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Oponentský posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře 

psychologie FF UK v lednu 2011. 

 

Téma:  Manželská krize u klientů manželské poradny 

Diplomand: Mgr. Pavel Rataj 

Vedoucí práce: PhDr. Katarína Komadová, Ph.D. 

Oponent: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

 

Diplomand předkládá k posouzení rozsáhlou diplomovou práci (v rozsahu 190 stran textu + 

seznam literatury a přílohy) na velmi aktuální téma, které se týká manželských krizí. 

V současnosti je ČR na jednom z předních míst v Evropě, co do počtu rozvodů na počet 

uzavřených manželství, je proto více než žádoucí se tímto tématem detailně zabývat. 

Předložený text je členěn klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou.  

V teoretické části autor velmi kvalitně zpracovává čtyři témata: Partnerský vztah, Krize, 

Manželská krize, Manželské poradenství a párová terapie. Logická návaznost těchto kapitol 

vychází z rozsáhlých znalostí autora v této oblasti a také z jeho praktických zkušeností s prací 

s párem. Teoretická část vypovídá o schopnosti partnera dobře se orientovat v odborných 

českých i zahraničních pramenech s touto tématikou, vypovídá o schopnosti kvalitně s těmito 

prameny pracovat a o schopnosti je využít a aplikovat do vlastních myšlenkových struktur a 

následně i do vlastní praxe. První část diplomové práce je fundovaným základem pro 

empirickou část. 

V části empirické se autor soustředil na práci s 25 manželskými páry. Jako základní metody 

zvolil Rozhovor, Pozorování interakce a Techniku – „Sochání“ se dvěma úkoly. Velmi 

pečlivý a náročný způsob analýzy získaných dat svědčí o dlouhodobém zájmu diplomanda o 

tuto tématiku a o obrovském časovém vkladu, který věnoval jejich členění a srozumitelné 

kategorizaci. Domnívám se, že se v této části skutečně komplementárně snoubí kreativita, 

pracovitost, systematičnost a analytické schopnosti založené na dobrém znalostním základě. 

Autor si cíl práce stanovuje na straně 76 poměrně skromně „ Jak vypadá obraz manželské 
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krize u klientů manželské poradny?“ Nicméně Kategorizace „ obrazu manželské krize“ na 

úrovni jedince a na úrovni vztahu a jejich bezvadné, logické členění považuji asi za největší 

přínos této DP. S tím samozřejmě souvisí i snaha v následných kapitolách hledat příčiny 

manželské krize, popsat „bod zlomu“ krize a také přemýšlet o očekáváních páru od manželské 

poradny.  

Celkově lze shrnout, že si posuzované práce jako celku velice vážím. Je to diplomová práce, 

která vysoce převyšuje obvyklé požadavky, kladené na odbornou i formální úroveň 

diplomových prací. Osobně jsem ji přečetla s potěšením a navzdory své roli v procesu 

obhajoby DP nemám kritické připomínky. Práce je velmi kvalitní jak v rovině formální, tak 

v rovině obsahové a já doporučuji její obhajobu s vysoce kladným hodnocením. Navrhuji 

hodnotit stupněm výborně a byla bych ráda, kdyby se diplomand po její obhajobě také 

postaral o její publikaci v této podobě.  

 

 

 

 

Praha 23. 1. 2011                                                                                 Lenka Šulová 


