Posudek školitele na bakalářskou práci K. Kubokové:

Vliv žárlivosti na stabilitu partnerského vztahu
Autorka práce, K. Kuboková, se ve své práci věnuje tématu stability partnerských dvojic. V teoretické
části měla za úkol shrnout poznatky ohledně nejvýznamnějších psychologických prediktorů stability,
v empirické části se pak konkrétně zabývat vlivem partnerské žárlivosti na stabilitu a satisfakci
v průběhu partnerství. Tento vztah empiricky testovala pomocí opakovaného dotazníkového
testování vzorku partnerských dvojic (po 6 letech), její výzkum je tedy v podstatě longitudinální, což
nebývá u bc. prací zvykem (autorka však nebyla při prvním testování přítomna).
Celá práce má (bez příloh) rozsah 69 stran, je přehledně členěna na teoretickou a praktickou část, a je
v ní více než 100 zdrojů, převážně zahraničních. Jedná se o práci přehlednou, a pečlivě zpracovanou,
z pohledu školitele velmi oceňuji poctivou a vytrvalou práci studentky a její vůli neustále na svém
textu pracovat i přes nepřeberné moře mých opakovaných komentářů a výtek. V průběhu psaní
práce došlo k velmi výrazným zlepšením a konečná podoba práce splňuje požadavky kladené na bc.
práci. Zejména bych chtěla vyzdvihnout výslednou podobu empirické části, domnívám se, že výsledky
studie jsou zpracovány velmi přehledně, a přestože nevyšlo mnoho signifikantních výsledků, tak se
dají považovat za zajímavé a nosné pro plánování dalších výzkumů na toto téma.
Stále však mám několik výtek ke konečné podobě textu, zejména v teoretické části. Přes úctyhodné
množství načtené literatury a řadu oprav textu se autorka stále nevyhnula některým chybám, jež
čtenáři kazí požitek ze čtení jejího textu - například dlouhosáhlým doslovným citacím z literatury,
pokulhává logická návaznost textu, a zejména styl se občas stále odchyluje směrem k obecným či
spekulativním novinářskému tvrzení (viz již začátek úvodu). Dále, autorka má stále problém na
některých místech vybírat to, co je z literatury k tématu relevantní, a občas čtenáře zbytečně zahlcuje
informacemi, které k tématu patří jen okrajově. Ovšem má největší výtka se vztahuje k diskusní části.
Přes velmi přehledné shrnutí výsledků svá signifikantní, zajímavá zjištění, vlastně vůbec
neinterpretuje. Jak si vysvětluje to, že pokles spokojenosti u mužů je predikován partnerčinou
žárlivostí, a jak to, že se častěji rozpadaly páry, v nichž muži vnímali žárlivost partnerky jak nižší?
Prosím, aby si autorka tyto interpretace připravila k obhajobě.
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