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Autorka předkládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 110 stran (+ 12 stran příloh) se 

zaměřením na velmi zajímavé a aktuální téma, které dosud v ČR nebylo v tomto rozsahu 

řešeno. Inspirací pro jeho řešení byla pravděpodobně dlouhodobá práce dr. Slaměníka v této 

oblasti. Jakékoliv zkoumání, jež povede ke zlepšení kvality partnerských a snad i obecně 

lidských vztahů ve společnosti, lze považovat v současné České republice za žádoucí. 

Součástí diplomové práce je skutečně rozsáhlá tematická rešerše především zahraničních 

zdrojů, o čemž svědčí osmistránkový seznam citované literatury.

Diplomandka rozdělila práci klasickým způsobem na část teoretickou a na část empirickou, 

přičemž jsou obě co do rozsahu, obsahu i časové dotace, kterou vyžadovala jejich příprava, 

rovnocenné. V části teoretické je zpracováno 5 tematických celků. První z nich je teoretický 

základ, který vychází z atribuční teorie a teorie vazby, v druhém jsou zdůrazněny lidské 

potřeby jako je sounáležitost, přijetí, afiliance, které souvisí s motivací přiblížení se, či 

vyhýbání se vztahům. Třetí kapitola teoretické části obsáhle představuje konstrukt citlivosti 

vůči odmítnutí a domnívám se, že takto obsáhle a uceleně je to českému čtenáři předloženo 

prvně. Autorka zde vymezuje klíčové pojmy, seznamuje se základními modely citlivosti vůči 

odmítnutí, popisuje hlavní metody jejího měření, zabývá se příčinami citlivosti vůči 

odmítnutí, očekáváním odmítnutí, reakcí na odmítnutí a osobně si cením i uplatnění 

vývojového hlediska v subkapitole 3.8., kde autorka zmiňuje samotný proces změny. Tuto 

kapitolu považuji osobně za těžiště celé posuzované práce. Ve čtvrté kapitole diplomantka 

věnuje pozornost partnerským vztahům a následně vlivu citlivosti vůči odmítnutí na ně. 

V empirické části se diplomandka pokouší téma citlivosti vůči odmítnutí podrobit zkoumání, 

což je jistě dosti nelehký úkol pro diplomanda, který dosud není v přímém kontaktu s klienty.



Přesto se jí podařilo získat rozsáhlý výzkumný vzorek párů (bylo získáno 383 respondentů, 

z nichž po vyřazení z různých důvodů zůstalo 269), které byly ochotny s ní v této citlivé 

oblasti spolupracovat. Tato část diplomové práce obsahuje veškeré požadované náležitosti: 

detailní popis výzkumného vzorku, popis metod i s jejich kritickým hodnocením, zpracování 

dat a jejich přehlednou a pečlivou analýzu na stranách 83-93). Osobně bych v této části 

považovala za vhodné zmínit pečlivost, s jakou autorka přistoupila k volbě a získání metod a 

především k jejich překladu do češtiny (str. 80). Dále bych ráda zmínila precizní formulaci 

dílčích hypotéz. Velmi oceňuji také jistou skromnost, či zdrženlivost autorky v hodnocení 

získaných výsledků, z čehož je patrné, že si je velmi dobře vědoma všech limitů podobného 

zkoumání. O tom svědčí i vyspělý text obsáhlé Interpretace a diskuse na str. 94-102.

Celkově lze shrnout, že předložená práce dle mého soudu převyšuje obvyklá kritéria 

stanovená pro diplomové práce. Autorka prokázala v mnoha aspektech své dobré znalosti 

psychologie i schopnost pokládat si výzkumné otázky a řešit je. Doporučuji posuzovanou 

práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně. Doporučuji dále, aby alespoň některé její 

části byly publikovány, aby tak byly zpřístupněny odborné veřejnosti. 
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