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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Kladně hodnotím:
Precizní zpracování teoretické i empirické části, kvalitně zpracovanou analýzu rozhovorů i 
dostatečný počet distribuovaných dotazníků.

Připomínky: 
V empirické části na s. 57 udáváte „dílčí výzkumné problémy“, dle mého názoru jsou to dílčí 
výzkumné cíle. To platí i o „hlavním výzkumném problému“ – opět jde o výzkumný cíl.
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Autorka předložila zajímavou teoreticko-empirickou práci na téma životní krize jako 
příležitosti k pozitivním změnám v manželství a partnerství. Teoretická část vychází 
z rozboru krize, jakožto náročné životní situace spojené nejen s nebezpečím ztrát, ale též 
s potenciálem pozitivních proměn v budoucím vývoji. Partnerský vztah hraje při průchodem 
náročných životních situací bezesporu velikou roli a v mnoha případech napomáhá výrazně 
lepší adaptaci na problematické situace, jako je onemocnění, ztráta zaměstnání, úmrtí 
blízkých apod. Současně je však zřejmé, že partnerské vztahy nejsou proti krizím imunní, 
tzn. v krizové situaci se jedinec mnohdy ocitá právě díky neshodám s partnerem. Autorka si 
ve své empirické části klade za cíl zjistit, jaká je souvislost mezi zvládnutou partnerskou 
krizí a pozitivními změnami v partnerském vztahu. Co konkrétně napomohlo překonat krizi, 
jak jsou krize partnery prožívány a současné také to, jakým způsobem pomáhají překonat 
krize partneři sobě navzájem. Výzkumnou metodou se stal dotazník a rozhovor.

Náměty k diskusi:
 Z výzkumných otázek není zcela patrno, zda jste sledovala, z hlediska faktorů 

napomáhajících respondentům překonat partnerskou krizi, také vliv odborné pomoci 
či její využití. Tzn., pomohlo-li partnerům také profesionální poradenství.

 V práci spojujete překonání krize také s možností rozvoje tvořivého potenciálu 
jedince. Můžete u obhajoby přiblížit v jakým ohledech je možno tvořivého 
potenciálu jedince využít, a to především z hlediska rozvoje jeho osobnosti.




