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dominančních strategií a charakteristik vztahů 

V teoretickém úvodu autorka podává přehled pojetí dominance, se zaměřením na partnerský vztah, a 

dalších partnerských jevů, jako je řešení konfliktů. Některé části jsou zpracované přehledně a 

s porozuměním, například se mi líbila etologická část k dominanci, vysvětlení dyadické teorie moci či 

našeho vlastního modelu dominančních strategií, které je v této práci místy lepší než originál. Naopak 

v jiných místech se vloudil trochu zmatek. To se týká úvodu sociálně interaktivního pojetí dominance, 

kdy je příliš mnoho velmi odlišných přístupů zkratkovitě pojednáno v těsné blízkosti. Někdy se 

autorka sama neudrží v tématu, které si pojmenovala nadpisem kapitoly. Podrobně popisuje studii 

Dunbar a Burgoon (2005), nakonec ale uniká pointa. Jaký je tedy rozdíl či vztah mezi mocí a 

dominancí? (Str. 12/13) U nových termínů (např. zdroje moci) bych uvítala anglické originály, pro 

kontrolu, že nedošlo k posunu významu. V závěru se pak vyskytují spíše popisnější a rozvláčnější části, 

ale celkově je teoretický úvod dobře zvládnutý.  

Empirická část má však řadu problémů. Pravděpodobnou příčinou bude nedostatečné zvládnutí 

kvalitativních metodologických postupů autorkou. O její nejistotě svědčí už nepřesvědčivé 

odůvodnění použití kvalitativní strategie ve vlastní práci. 

Celkově empirická část se svou použitou metodikou sice přináší v některých aspektech zajímavý vhled 

do problematiky, ale není provedena tak metodicky čistě, aby bylo možné ji považovat za 

věrohodnou. Problémy jsou vidět během kódování, v postupu analýzy průběhu konfliktů i ve způsobu 

prezentování těchto analýz.  

Co se týče kódování, autorka používá kódy odlišných stupňů abstrakce – alespoň pokud mohu soudit 

z toho, co uvádí v práci (str. 30 a dále). Některé kódy jsou velmi obecné – např. vstřícnost, jiné 

naopak velmi podrobné, např. zoufalé odmítnutí verbální komunikace, fyzický odstup – útěk. Liší se 

také jejich srozumitelnost – některé kódy jsou velmi jasné (vztek) jiné velmi originální a nejasné 

(zoufalé odmítnutí verbální komunikace). Co vedlo autorku k používání těchto odlišných úrovní 

obecnosti a konkrétně poměrně podrobného a originálního dělení různých způsobů vyhýbání? Proč 

se neopírá o termíny, které jsou v literatuře v souvislosti s podobným stylem řešení konfliktů 

používány (zkrátka vyhýbání, odmítání)? 

Z hlediska analýzy průběhu konfliktů je autorčina práce nedostatečně popsána. Jakým způsobem 

určovala začátek a konec konfliktu. Nebylo by lepší začátky a konce popsat přesněji? Některé použité 

zkratky totiž nejsou jasné – např. „vzájemná interakce“. Vzájemná interakce, pokud vycházíme 

z běžného významu tohoto termínu, je jistě i konflikt. Čím se tedy konec konfliktu lišil od jeho 

průběhu? Často chybí specifikace, ze strany koho vůči komu proběhlo např. „vysvětlení“, „omluva“ 

atd. Stejně tak v případě začátků chybí upřesnění, na čí straně byl problém. (Autorka zde zapomněla 

odkázat k tabulce 2, kde jsou některé tyto podrobnosti uvedeny.) Někdy tyto „kódy“ spíš působí jako 

klíčová slova pro zasvěceného, kterému se vybaví, o čem problém byl, a chybějící informace si doplní 

z paměti. A konečně, chybí specifikace (popis, doložení příklady), jakým způsobem autorka určovala, 

pro koho konflikt vyzněl „vítězně“. 

Bývá zvykem, že pokud výzkumník kategorizuje výroky do obecnějších kategorií, zvlášť pokud se snaží 

takové kategorie nově nacházet, podrobně demonstruje svůj postup uváděním příkladů, nebo 

dokonce plného výčtu, výroků, které do nějaké kategorie zařadil. Tak dává oponentovi a dalším 

čtenářům prostor, aby sledovali logiku jeho postupu a plně pochopili význam nově vytvořených 

kategorií. Pokud autorka toto nedělá, navíc používá názvy kategorií, jejichž význam není zcela jasný, 

nemůže se jí podařit předat čtenářům svůj vhled do problematiky.  



 

Tabulky 3-5 v příloze vysvětlují, jak autorka sestavila Tabulku 3 (uvedenou v práci), ale jsou zcela 

zcestné, pokud se snažíme zjistit, jak dospěla k tabulce 4. Pokud vím, celá analýza je dělána na 

základě rozhovoru s celým párem. Museli se tudíž dohodnout na tom, koho z nich vnímají jako 

dominantnějšího během konfliktu. Jak tedy může vzniknout rozdíl mezi vlastním vnímáním 

dominance a vnímáním dominance z pohledu partnera? Pokud k tomu odkazuje tabulka 3 z přílohy, 

pak „pocitová“ a „vnímaná“ dominance je vždy zcela komplementární. Jak může být tedy mezi 

tabulkami 3 a 4 rozdíl? Kromě technických problémů vidím ale i zásadnější problém v celé povaze 

této analýzy, kdy jsou kvalitativně analyzovány kvantitativní hodnoty problematického charakteru. 

Neboli jsou popisovány hodnoty čehosi v jednotlivých případech, aniž by z toho měla šanci vyplynout 

jakákoli obecnost či zajímavost. Smysl by snad mělo seřadit nalezené strategie od těch, kterým 

participanti přisuzovali největší míru dominance, po ty, kterým přisuzovali nejmenší míru dominance, 

což by byl ale v podstatě kvantitativní počin. A jako takový by byl velmi zkreslený malým počtem 

případů v jednotlivých kategoriích (dominančních strategiích). 

Co se týče části empirické práce, která je postavená na tom, jak participanti charakterizují svůj vztah, 

bohužel se nemohu ubránit dojmu, že již od chvíle, kdy se tato data začala sbírat, chybí jednotící 

výzkumná idea, která by těmto datům dávala smysl. Ani tato práce žádnou výzkumnou myšlenku 

nepřinesla, vedla jen k zdlouhavým popisům nicneříkajících dojmů probandů.  

Největším přínosem tedy zůstává identifikace dominančních strategií z výpovědí párů, která sice není 

správně podpořena daty, ale je přinejmenším inspirativní. 

Navrhuji hodnotit práci známkou dobře. 

         Jitka Lindová 


