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Předložená studie se zabývá tématem, které je originální a může mít dopad i pro 
potřeby  praktického manželského poradenství. Tematika je metodologicky obtížná, ale pro 
porozumění problémům partnerských vztahů současné mladé generace je potřebná. 

Práce má 2 části: Teoretická východiska a Metoda výzkumu, dále stručný souhrn a 
v příloze použitý dotazník, celkem 63 str. + příloha. 

V teoretické části se zabývá bližším rozborem problémů dnes velmi časté kategorie 
partnerských vztahů a to nesezdaným soužitím. Může to být pro mladou generaci jakýsi 
předstupeň manželství, ale také to umožňuje poměrně snadný rozchod v případě nesouladu. 
Kategorie, kterou sleduje, byla dobře definovaná operacionalisticky (soužití minimálně půl 
roku a žádné děti). Je si vědoma , že se jedná o jev, který se nedotýká pouze mladé generace, 
mění se v historickém čase a prosazuje se mnohem více u starších věkových kohort. Popis 
komunikačních problémů v partnerském vztahu je přiměřený, postrádám podrobnější výklad 
pojmu „pozitivní hádka“ (str.17). 

Empirická část výzkumu se opírá o dotazníkové šetření. Použitý nástroj je značně 
rozsáhlý, což možná některé páry odradilo. Umožňuje však poměrně široký vhled do složité 
problematiky partnerských konfliktů. Sledovala data od 25 párů s průměrným věkem 23,5 let, 
což naznačuje, že se jednalo o páry v etapě mladé dospělosti, převážně ze studentské 
populace. Je zajímavé, že se jedná o páry, které spolu „chodily“ více než 3 roky, což 
nasvědčuje, že se nejednalo o vztah příležitostný či náhodný. Data jsou zpracována na popisné 
úrovni velmi důkladně a tabulky jsou vhodně popsány – mnohdy se data zdvojují (tabulky + 
graf). Některé nálezy by si zasloužily podrobnější komentář. Např. pocit štěstí prožívaném ve 
vztahu (str.39): muži nápadně často podceňují emoční pocit partnerky a analogicky je tomu i 
v menší mířeu žen. Muži si  často cení více budoucí rodiny. Podrobnější popis by si zasloužila 
i tab.str.44, kde postrádám bližší výklad převodu dat mezi jednotlivými kategoriemi. 

Obecnější připomínka: rozsáhlá data mají jedno riziko : korelovaná data 
pravděpodobně vedou k analogickým výsledkům. To by si zasloužilo úvahu v závěru. Celá 
studie se opírá o důkladný popis dat. Zdá se, že nesezdané dvojice chápou své vztahy 
odpovědně a nejedná se o jev jakési přelétavosti. Pro další úvahy doporučuji jednak rozšířit 
data (případně i při jisté redukci celého dotazníku) a pokusit se o důkladnější interpretaci 
nálezů. 

Závěr: Předloženou studii považuji za zdařilou. Autorka prokázala schopnost pracovat 
s daty, poradit si s řadou úskalí, spojených s výzkumem velmi složité problematiky a nálezy 
předložit srozumitelnou popisnou formou. Předloženou studii doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji hodnotit 43 body. Dále soudím, že by mohla být ve výtahu publikována 
v odborném tisku. 
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