
Posudek diplomové práce Bc. et Bc. Lucie Rubenové „Rozhodování při výběru partnera 

v romantických vztazích“

   Posuzovaná diplomová práce je věnována zajímavému a atraktivnímu tématu: rozhodování 

při výběru partnera je v psychologii považováno za téma tradiční, v práci je však pojato 

v aktuálním kontextu zahrnujícím též moderní prostředky seznamování a výběru partnera (-

ky). 

   Práce je členěna na teoretickou a empirickou část: teoretická část o rozsahu 49 str.  je kromě 

úvodu  tvořena pěti hlavními kapitolami, z nichž první čtyři obsahují vždy tři podkapitoly.

Empirická část práce o rozsahu 66 str. textu + 5 str. soupisu použité literatury + 8 str. příloh, 

obsahujících kopie letáku s informacemi pro zájemce o účast ve výzkumu, ilustraci k průběhu 

seznamovacích setkání a kopie v práci použitých metod. Po úvodu je druhá kapitola teoretické 

části práce věnována otázkám partnerských vztahů, druhá probírá možnosti volby partnera, 

třetí je věnována procesu rozhodování a kritériím při výběru partnera a čtvrtá možnostem 

moderního seznamování. Pátá podkapitola je zaměřena specificky na rozhodování při výběru 

partnera. První kapitola empirické části představuje kromě úvodu do výzkumu formulaci 

výzkumné otázky, druhá kapitola je věnována metodologickým aspektům výzkumu (včetně 

výběru souboru, popisu výzkumného designu, obsahové analýzy seznamovacích inzerátů , 

výběru posuzovacích kritérií, organizaci seznamovacích setkání a sestavení baterie použitých 

metod). Třetí kapitola přináší formulaci hypotéz a čtvrtá představuje analýzu dat včetně 

použitých statistických postupů. Pátá kapitola přináší souhrn získaných výsledků, šestá je 

věnována některým dalším zjištěním. V sedmé kapitole je představena diskuse, osmá kapitola 

nabízí možnosti využití získaných výsledků a poslední kapitola je věnována závěru práce. 

   Posuzovaná práce je sepsána přehledně a srozumitelně, až na výjimky, uvedené dále dobrou 

a kultivovanou češtinou a na velmi dobré úrovni práce s odborným jazykem. Vychází 

z relevantního domácího i zahraničního literárního zázemí, v němž přiměřeně kombinuje 

periodické i neperiodické zdroje. Empirická část práce ověřuje celkem 20 formulovaných 

hypotéz u souboru, do něhož se přihlásilo původně 221 účastníků, po očištění dat zbylo113 

participantů.  Získaná data jsou důkladně a kvalitně zpracována a přinášejí zajímavá a 

podnětná zjištění. 

   K práci mám následující připomínky:



1. V práci jsou důsledně používány nepřeložené anglosaské pojmy (“speed dating”, “pre-

event” a “post-event” dotazníky atd., aniž by autorka alespoň naznačila možné české 

ekvivalenty (např. "seznamovací setkání” pro speed dating). V celém textu jsou tyto 

anglosaské pojmy také běžně skloňovány podle zásad české gramatiky (…”od speed 

datingu…“, “Po…speed datinzích…” např. na str. 57, 106, 113 atd.), což vytváří 

skutečné jazykové krkolomnosti. Od diplomové práce předložené na FF UK by 

naopak bylo na místě očekávat návrh základů českého odborného pojmosloví v dané 

oblasti.

2. Názvy všech dílčích podkapitol teoretické části práce jsou formulovány jako otázky. 

Sleduje toto pojetí nějaký hlubší smysl?

3. U soupisu oslovených vysokých škol (str. 51 – 52) by bylo vhodné uvést počty 

participantů z jednotlivých VŠ.

4. Závěr práce (str. 115 – 116) představuje spíše komentovaný abstrakt, v němž chybí 

základní doporučení pro psychologický výzkum i praxi partnerského poradenství. 

Vhodné by bylo spojit tuto pasáž s předchozí podkapitolou 3.8.” Možnosti využití 

výsledků” a dále ji rozvinout.

5. Místo často používaného pojmu “rande” by bylo v diplomové práci pravděpodobně 

vhodnější používat pojmu “schůzka”.

6. V práci se objevují některé chyby v práci s literaturou, zvl. citování práce dvou autorů. 

V textu, např. na str. 48 – 49 je uváděna citace příjmení prvního autora + et al., ale 

v soupisu požité literatury jsou uváděni dva autoři,  např. Meston et al, (2003),  

v seznamu Meston, Frohlich (2003); Sprecher et al. (2002), v seznamu Sprecher, 

Regan (2002); Tavrisová et al. (2012), v seznamu Tavrisová, Aronson (2012); Výrost 

et al. (1997), v seznamu Výrost, Slaměník (1997). 

Závěr: 

Posuzovaná diplomová práce Lucie Rubenové je podnětným příspěvkem k rozšíření 

psychologického poznání procesu seznamování a výběru partnerských vztahů. Autorka 

prokázala schopnost samostatně formulovat odborný problem a výzkumně jej ověřit. Práce 

vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ prací na FF UK v Praze, proto ji doporučuji k 

obhajobě a navrhuji hodnocení “velmi dobře”.

V Praze dne 20. 1. 2015                                                  prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.






