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          Autorka předložené bakalářské eseje se zaměřila na setrvale diskutovanou  
problematiku partnerských vztahů reflektovanou očima mladé generace ve věku mezi 20 a 30 
lety, tedy  věkové kategorie, která otázky výběru partnera a následného partnerského soužití 
řeší velmi intenzivně. Jako základní cíl si stanovila v rámci svého výzkumného souboru zjistit 
jednak kritéria mladých dospělých pro výběr partnera a jednak zmapovat názory na 
partnerský vztah, popřípadě na instituci manželství.  
 
          Pavla Duháčková koncipovala svoji bakalářskou práci vedle úvodu a závěru do šesti 
kapitol, přičemž rozsahem textu pokryla vyrovnaně část opírající se o relevantní odbornou 
literaturu i část věnovanou vlastnímu terénnímu výzkumu a jeho zpracování. V první kapitole 
(„Výběr partnera“ - s. 8-9) se věnovala charakteristice období tzv. mladé dospělosti a 
obecným předpokladům pro výběr partnera. Ve druhé kapitole („Společenské faktory při 
výběru partnera“ – s. 9-12) se soustředila na výběr partnera v tradiční a moderní společnosti a 
také na výběr partnera ve vztahu k homogamii. Třetí kapitolu zaměřila na biologické faktory 
(„Biologické faktory při výběru partnera“ – s. 12-17), zejména na preference z pohledu žen a 
preference z pohledu mužů. V kapitole čtvrté („Partnerský vztah“ – s. 17-24) se zabývala 
z různých úhlů pohledu partnerským vztahem, jeho genderovou stránkou a proměnou rolí 
muže a ženy a také fenomény singels a nesezdaného soužití. 
 
          K řešení vytýčených otázek zvolila autorka vhodně kvalitativní strategii. Jednotlivé 
postupné kroky této strategie specifikovala v kapitole páté ( „Vymezení výzkumu“ – s.25-30), 
kde nejprve uvedla základní cíl své práce a výzkumné otázky a posléze charakterizovala 
výzkumnou techniku polostandardizovaných rozhovorů, výzkumný vzorek, soubor 
respondentů a prostředí výzkumu. V závěru této kapitoly pak popsala postup při zpracovávání 
výzkumem shromážděných dat.  Kapitola šestá („Analýza rozhovorů“ – s. 31-47) představuje 
stěžejní část bakalářské práce Pavly Duháčkové, kde autorka provedla analýzu všech vlastním 
výzkumem získaných dat a jejich interpretaci. Postupovala přitom podle jednotlivých předem 
vytýčených problémových rovin. Bakalářská esej je ukončena přehledným závěrem, v němž 
Pavla Ducháčková výstižně shrnula jednotlivé dílčí výsledky, ke kterým dospěla. Nedílnou 
součástí bakalářské eseje je přílohová část (s. 50-53) a celý text poněkud netradičně až po 
příloze uzavírá seznam literatury (s. 54-57). 
 
          Bakalářská práce Pavly Duháčkové je výsledkem poměrně dlouhodobého autorčina 
úsilí, což se týká zejména přípravy a vlastní realizace terénního výzkumu. I když by vyšší 
počet oslovených respondentů nebyl pro výsledný  přínos na škodu. V závěrečných fázích 
zpracovávání uskutečněných a přepsaných rozhovorů se poněkud projevil nedostatek času. 
Provedená analýza by vzhledem k povaze získaných dat mohla být v případě dostatečného 
časového prostoru realizována do větší hloubky. A spěch se projevil i u formální stránky, 
zejména úvodní strany textu jsou graficky nepříliš zdařilé, což nekoresponduje s obvyklým 
pečlivým přístupem autorky. Ocenit je naopak třeba vyváženost a propojenost tzv. teoretické 
a praktické části bakalářské eseje a také obsáhlý  seznam literatury, včetně cizojazyčných 



titulů. V neposlední řadě je důležité vyzdvihnout i střízlivě formulovaný závěr, který se 
jednoznačně věcně opírá o zjištěná data bez více či méně často  užívaných fabulací. 
 
          Souhrnně lze konstatovat, že Pavla Ducháčková v předložené bakalářské práci 
prokázala, že si dovede vytýčit výzkumný cíl, že je schopna se pohybovat v terénu a získávat 
data potřebná k jeho řešení. Dále potvrdila, že umí s výzkumem shromážděnými informacemi 
pracovat a podstatné údaje analyzovat, stejně jako věcně formulovat výsledky, ke kterým 
dospěla. 
 
          Navrhuji proto bakalářskou esej Pavly Duháčkové k oponentnímu  řízení s tím, že 
autorka splnila veškeré požadavky, které jsou na tento typ závěrečných studentských prací 
kladeny. Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení „velmi 
dobře“. 
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