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klientek azylových domů pro matky s dětmi.
Diplomandka: Michaela Ledvinová
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Autorka předkládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 120 stran + přílohy na velmi
zajímavé a snad lze říci novátorské téma, jímž je studie citové vazby v partnerském vztahu
klientek azylových domů pro matky s dětmi. Není dosud příliš mnoho textů na toto téma
v ČR a jeho hodnota je nejen v jeho novosti, ale také ve snaze autorky aplikovat dosti nové
téma citové vazby (ve smyslu attachment) v partnerských vztazích na složité partnerské
vztahy matek s dětmi v azylových domech.
Práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a výzkumnou, přičemž lze říci, že
jsou obě rovnocenné a lze se jen těžko rozhodnout, kterou považovat za těžiště DP. Na obou
částech posuzované DP je patrné, že diplomantka má dlouhodobý zájem o předkládané téma a
že také práce vznikala dlouho, neuspěchaně a rozhodně není účelová, ve smyslu pouze
pragmatického vytvoření závěrečné práce pětiletého studia. Lze ji naopak považovat za
počátek kvalitní profesní kariéry, v rámci které autorka nastudovala velmi rozsáhlé odborné,
především zahraniční zdroje (zde bych s politováním konstatovala, že v seznamu literatury
jsou uvedeny jen ty v textu citované), v rámci které autorka absolvovala výcvik umožňující ji
nejen analýzu dat, ale také kvalitnější následnou práci s klientkami v rovině terapeutické a
v rámci které i výsledky zpracovala tak, že je lze bezprostředně využít v psychologické praxi.
V části teoretické diplomantka představuje 5 témat: teorii citové vazby, vzorce citové vazby,
životní situace ovlivňující formování citové vazby, citovou vazbu dospělých v kontextu
životních situací a statistické souvislosti citové vazby v populaci. Text je promyšlený, logicky
návazný, soudržný, občas by možná potřeboval drobné korekce v zájmu lepší srozumitelnosti
pro méně orientované čtenáře. K této části mám jednu základní výtku, jež vychází z toho, že
většina zdrojů diplomandky je ze zahraničí. Autorka vytváří některé vlastní pojmy bez ohledu
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na již více užívanou existující terminologii jiných českých autorů, kteří se touto
problematikou zabývali či zabývají. Tím by mohla svým textem přispět v této oblasti
k terminologickému chaosu a nejednotnosti. Během obhajoby očekávám stanovisko autorky
k tomuto problému.
Výzkumná část diplomové práce splňuje dle mého soudu veškeré náležitosti požadované od
výzkumného projektu diplomové práce. Jak už jsem zmínila výše, diplomandka v zájmu
kvalitního zpracování této části absolvovala výcvik organizovaný autorkou metody CRI (
Current Relationship Interview) (Judith A. Crowellovou), jež byla následně užitá v DP.
Výsledky hloubkové analýzy 19 rozhovorů s klientkami azylových domů pro matky s dětmi
diplomantka zpracovala v souladu se způsobem vyhodnocení CRI, které umožňuje sledovat
charakter citové vazby klientek azylových domů s jejich současnými partnery v širokém
individuálním kontextu života každé respondentky. Výsledky jsou předloženy čtenáři
přehledně formou grafů tabulek i verbálně. Jsou podrobeny zajímavé diskusi, ve které autorka
opět prokázala svůj hluboký vhled do dané problematiky i schopnost sebereflexe.
Osobně se domnívám, že posuzovaná diplomová práce je cenným textem, který by bylo
vhodné po drobných úpravách publikovat a jenž by mohl být dobrým vodítkem jak v rovině
teoretické, tak i v oblasti aplikační. Mohl by sloužit příkladně pro psychology v podobných
zařízeních jako je azylový dům pro matky s dětmi, pro terapeuty, kteří řeší problematické
partnerské vztahy osob, kde se opakují stále stejné negativní vztahové scénáře, pro sociální
pracovníky apod.
Celkově lze shrnout, že předložená práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce a lze ji
doporučit k obhajobě s hodnocením výborně.

Praha 31.8.2014

Lenka Šulová
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