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Autorka ve své práci navazovala na předchozí výzkumy partnerské dominance, jež probíhali 

na našem pracovišti. Jejím prvním úkolem bylo zjistit, zda jsou hodnotitelé na základě 

neverbálních projevů při partnerské interakci zachycených na videozáznamech schopni určit, 

který z partnerů je v rámci partnerské dvojice dominantní. Dále měli hodnotitelé za úkol 

ohodnotit, jaký ze 4 typů dominantů podle modelu Průšové, Lindové by každý z partnerů byl 

(byl-li by dominantní). Rozřazení získané od hodnotitelů poté srovnávala s rozřazením 

stejných videí do daných typů, ovšem jinou metodou – skrze kódování neverbálních projevů 

příslušných pro každý typ, jež vytvořila ve své práci P. Šnedorfová. 

Jak je již z mého úvodu patrné, přestože autorka navazuje na předchozí výzkumy školitelky 

své práce a jejích studentů, jedná se o práci velmi obtížnou. Jde totiž o vývoj nového 

teoretického konceptu dominance (i když já bych spíše hovořila projevech dominance, 

způsobech moci či dominování, viz níže), při němž je třeba se „prokousat“ poměrně velkým 

množstvím literatury, kde se s tímto konceptem pracuje velmi nejednoznačně a jejichž 

porovnání není lehké.  

Celá práce má rozsah 60 normostran, autorka v ní cituje 51 literárních zdrojů, převážně 

zahraničních. Práce je dobře strukturovaná, má hezkou úpravu, neobjevuje se výrazné 

množství překlepů. V teoretické části se autorka pokouší o teoretické shrnutí pojetí dominance 

a jejích neverbálních projevů, vysvětluje rovněž koncept modelu podle P,L. Ve srovnání 

s předchozími pracemi na téma dominance, jež jsem měla dispozici, je tato část práce 

standardní, autorka vymezuje pojmy jako moc a dominance, uvádí základní známé koncepty. 

Za velmi kvalitní a přínosnou část považuji kapitolu o stylech řešení konfliktů – autorka v ní 

našla několik velice přínosných modelů, které připomínají model P-L v jiných společenských 

interakcích a mohou být velmi přínosné pro jeho další vývoj a validizaci. Tento směr se 

nepodařilo nalézt žádné z jejích předchůdkyň. Tyto modely se poté snaží porovnávat 

s modelem P,L, a ač občas s jejími vývody nesouhlasím, hodnotím tuto snahu velmi kladně, 

neboť poukazuje na schopnost kritického myšlení a aplikace získaných poznatků, která 

rozhodně nebývá ve všech bc. pracích přítomna. Na druhou stranu bych rozšířila kapitolu o 

neverbálních projevech dominance, snad i kapitolu pojednávající o modelu P,L. Co ale 

rozhodně v práci chybí a co považuji bohužel za zásadní chybu, jež mi znemožnila úplné 

porozumění výsledkům studie, je nedostatečný popis práce P. Šnedorfové a zejména její 

metodiky, výsledků a způsobu kódování! Bez úplné prezentace těchto údajů (jež byly 

mimochodem slibovány coby příloha práce, která však nebyla zařazena) jsem se bohužel 

nemohla vyznat v popisu výsledků a nebyla jsem schopna hodnotit relevantnost použitých 

analýz.  

Ale to již přistupujeme k empirické části studie. V jejím úvodu si autorka velmi pečlivě a 

podrobně stanovuje cíle práce. Tuto část považuji za velmi zdařilou, ovšem nejsem si jista, 

zda by cíle správně pochopil rovněž člověk zcela neznalý výzkumů modelu P,L, neboť mu 

autorka neposkytuje v teoretickém úvodu dostatek informací (viz výše, chybí zejména údaje o 

práci Šnedorfové; já osobně jsem se na některých těchto výzkumech podílela, proto mám to 

štěstí, že jsem schopna si na některé údaje rozvzpomenout). Prezentace výsledků je velmi 

srozumitelná (až na to, že občas nebyly poskytnuty údaje o povaze některých proměnných), 

autorka používá přehledné tabulky, výsledky popisuje vhodně. Samotné výsledky považuji za 

velmi zajímavé a vzhledem k vývoji modelu P,L za velmi přínosné (např. že nejlépe a nejistěji 

je určována dominance typu SP, který vykazuje nejvíce neverbálních projevů, které bývají 



s dominancí běžně stereotypně spojovány. Za povšimnutí stojí i fakt, že jednotlivé typy je 

možno rozřadit i u v partnerství submisivních jedinců (tedy těch, kteří jsou podle vlastních 

slov a slov partnera v partnerství spíše submisivní). To mne přivádí k přesvědčení, že by se u 

modelů P,L nemělo hovořit o typech „dominantů“, ale o typech „způsobů dominování“ či 

„projevů moci“, které se mohou projevovat (bez ohledu na to, kdo je v partnerství dlouhodobě 

dominantní) v situacích kdy dochází k řešení nějaké partnerské situace či k řešení konfliktu. 

Z jejich přítomnosti však zřejmě nelze ustálená partnerská hierarchie vysledovat, bude záviset 

na typu zvolené situace a motivaci k jejímu řešení na straně partnerů. Způsob, jak v této 

situaci přesvědčit svého partnera však bude u jednotlivých subjektů poměrně stabilní – a bude 

predeterminovám právě prosocialitou/asocialitou jedince a jeho mocí v partnerství, tak jak 

popisuje model P,L. Zde bych ráda podotkla, že se domnívám, že by se mělo vyjasnit, co 

autorky přesně chápou osou určující moc jedince v partnerství. Osobně se domnívám, že jde o 

osu tzv „zdrojů moci“, která zahrnuje např. závazek v partnerství ci rozdíl v mate-value obou 

partnerů. Toto by bylo vhodné do budoucna specifikovat. Uvítala bych, aby se autorka 

k těmto mým domněnkám u obhajoby vyjádřila, popřípadě takovéto vývody vyvrátila. 

Rovněž bych uvítala, aby autorka uvedla, jakou situaci by považovala za vhodnější pro 

budoucí testování modelu než tu, jež byla v prezentovaném výzkuu zvolena, a která není, jak 

sama autorka správně poznamenává, úplně nejvhodnější k tomuto účelu).  

 

Jak je patrno z předchozí pasáže, považuji práci za velmi podnětnou. Práci doporučuji 

k obhajobě, a navrhuji hodnocení 2 v závislosti na obhajobě. 
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