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1. Komentár k štruktúre práce:

Predložená práca má tradičnú štruktúru (teoretická + praktická/empirická časť).

V teoretickej časti sa autorka zameriava na kľúčové koncepty oblasti sociálno-

psychologického poznania, v ktorej sa pohybuje, t.j. osobné vzťahy – blízke vzťahy 

a možnosti ich operacionalizácie – tesnosť vzťahu. V závere teoretickej časti práce sa 

sústredila na témy súvisiace s vývojom a dynamikou blízkych vzťahov.

V praktickej časti aplikuje výsledky svojej analýzy relevantných zdrojov informácií z 

oblasti štúdia partnerských vzťahov na vytvorenie pôvodnej metodiky: dotazníka tesnosti 

vzťahu pre partnerské a manželské vzťahy (DOTEV).     

Pre celý rukopis je charakteristická snaha o integráciu parciálnych pohľadov 

a postupov, ktorá vyústila do konštrukcie nového nástroja. Možno teda konštatovať, že 

štruktúra predloženej práce zodpovedá formulovaným cieľom.

2. Poznámky a otázky k obsahu

Dizertantkou jasne deklarované ciele práce dávajú dobré vodítko pre hľadanie odpovede 

na otázku, do akej miery sa ich podarilo naplniť:

Prvým cieľom, ako uvádza autorka, bolo „zmapovať oblasť blízkych vzťahov“, teda 

popísať súčasný stav poznania. Podľa môjho názoru sa jej ho podarilo naplniť na dobrej 

úrovni. Text je prehľadný, pomáha čitateľovi sa dobre orientovať v zložitej, informačne 

bohatej oblasti. Na záver autorka ponúka syntézu analyzovaných zdrojov v podobe pracovnej 

definície blízkych vzťahov. Problémom podobných definícií (ktoré sa snažia eklekticky spojiť 
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rôzne teoretické pohľady a zovšeobecnenia výskumom sprostredkovaných dát) býva, že sú 

príliš extenzívne a zároveň deskriptívne, povedal by som „horizontálne“, a „vertikálny“

rozmer kauzality/fungovania im do istej miery uniká. Preto by som ju vnímal skôr ako pokus 

o operacionalizáciu podstatných, empiricky overených atribútov tesnosti medziľudského 

(dyádického) vzťahu. V tejto súvislosti by som chcel ešte upozorniť, že v sociálnej psychológii 

klasický reťazec jednotlivec – dyáda – malá skupina sa, vďaka výsledkom aplikácie analýz 

sociálnych sietí (napr. Christina Prell, 2011), pravdepodobne rozšíri o analýzy triád. To bude 

mať nepochybne spätný vplyv aj na naše súčasné chápanie fungovania dyádických vzťahov.   

Druhým cieľom práce bolo, ako sama autorka uvádza, „zmapovať charakteristiky 

blízkych vzťahov tak, ako ich chápe česká populácia“. Veľmi pozitívne hodnotím zaradenie 

tejto časti do dizertačnej práce, ako i dosiahnuté výsledky. Nepochybne dali autorke 

potrebnú istotu, pevnú pôdu, aj tým, že potvrdili očakávania a kľúčové argumenty 

analyzovaných koncepcií. K tejto časti mám poznámku/otázku, ktorú nechápem ako 

pripomienku: najmä pri rodinných a čiastočne aj u partnerských vzťahov možno 

predpokladať, že podstatnú úlohu by mohli zohrávať aspekty uspokojovania materiálnych 

potrieb a existenčné istoty, ktoré sa následne transformujú aj do sféry záväzkov. Nevyskytli 

sa tieto motívy v jej empirickom materiáli vôbec?  

Napokon tretím cieľom práce, ako syntéza dvoch predchádzajúcich, bolo vytvorenie 

pôvodnej metodiky pre posudzovanie tesnosti partnerských vzťahov. Premyslený postup, 

spôsob analýzy dát i psychometrické parametre metodiky vytvárajú plauzibilný obraz, ktorý 

dáva prísľub, že už v krátkom čase možno očakávať výsledky výskumu i praktické skúsenosti 

s metodikou DOTEV. Ponúka sa teda otázka, akú predstavu má autorka, zo svojho pohľadu, 

o možnostiach využitia tohto nástroja v praxi?

3. Jazyková a grafická úroveň

Práca je z môjho pohľadu na dobrej úrovni. Text je prehľadne usporiadaný 

a umožňuje čitateľovi dobrú orientáciu. Spôsob práce kolegyne s literárnymi zdrojmi je 

korektný, nie sú to len účelovo nakopené excerptá, ako sme často v prácach tohto typu 

svedkami. Sleduje vlastné úvahy a v nich sa, ako to má byť, opiera o vhodné zdroje. Zvolené 



pokročilé postupy analýzy dát sú vhodné, prezentácia výsledkov analýzy je prehľadná, 

interpretácia výsledkov primeraná.

4. Záver

Autorka vo svojej dizertačnej práci preukázala schopnosť samostatnej tvorivej práce 

v odbore sociálna psychológia. Predložená práca podľa môjho názoru spĺňa požiadavky, 

štandardne kladené na výstupy tohto druhu, preto ju odporúčam k obhajobe a po jej 

úspešnom absolvovaní navrhujem udeliť titul PhD.
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