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 Téma bakalářské práce je velmi aktuální a potřebné. V rámci manželského poradenství 

existuje řada dat a studíí z oblasti manželství a partnerských vztahů, ale není zde rozlišen 

tento jakýsi „mezistupeň“ – dvojice, které spolu žijí a jsou nesezdané. Tím je tato studie 

originální a věřím, že by mohla být pro budoucí manželské poradenství velmi užitečná. 

 

 Studie má rozsah 61 stran + přílohy a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

 

 V teoretické části shrnuje autorka základní témata východiska z oblasti partnerského 

soužití. Věnuje se problematice nesezdaného soužití, komunikace ve vztazích a problémy 

v komunikaci, konflikty, ale i témat jako jsou: hmotné poměry, dělba práce, generové role 

apod. Celá tato část je velmi dobře uspořádána, autorka ukazuje svou schopnost pracovat 

s odbornou literaturou. Po formální stránce zde nejsou nedostatky. 

 

 Praktická část popisuje výsledky dotazníkového šetření, které autorka provedla na    

50-ti respondentech. Cílem výzkumu bylo zmapovat problematiku nesezdaného soužití se 

zaměřením na konflikty ve vztazích. Soubor, který zde autorka popisuje by si možná zasloužil  

podrobnější popis, nejen kvůli tomu, aby se získaná data dala zobecnit. Stejně tak zde není 

jasné, jakým způsobem byli respondenti pro výzkum vybíráni. Použitá metoda – dotazník –  

je velni rozsáhlá, autorka získala velké množství dat, pro práci tedy byla nucena vybrat pouze 

některé oblasti. Původní dotazník mohl být kratší a pro respondenty zřejmě i příjemnější pro 

vyplňování.. Získaná zbylá data, by stálo za to ještě v budoucnu využít. Výsledky autorka 

zpracovala popisným způsobem. Získala mnoho zajímavých a podnětných nálezů. Některé 

výsledky by si zasloužily podrobnější rozbor. I přesto studii velmi oceňuji, celá problematika 

je metodologicky velmi náročná a autorka se s tím dobře vypořádala.  

 

 Předložená práce je velmi kvalitní a zasloužila by si  být publikována (ve zkrácené 

verzi). Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 42 body. 
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