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Počet citovaných studií i kvalita vybraných zdrojů jsou nadprůměrné, samotná práce bez příloh čítá 
okolo 60-ti stran textu. Jazyková gramatika i stalistika je v pořádku a její úžívání zcela odpovídá 
úrovni magisterského vzdělání. Po vizuální stránce, jak členění textu, tak používání tabulek 
odpovídá kvalitní práci. Zvládnutí odborné terminologie je zcela v pořádku. Text teorie odpovídá 
empirické části a rozsah obou částí je vyvážený a rozčlenění textu je přehledně popsané. Většina 
výsledků je diskutována vzhledem ke zmíněné teorii. 

Jako prostor pro zlepšení vidím oblast volby rozložení tabulek mezi tělo práce a přílohy. Zbytečně 
mnoho prozornosti je věnováno přeškálování procentuálního určení dominance na verbální 
pětistupňovou škálu, což by stačilo vysvětlit v jedné větě. Některé popisy tabulek jsou nadbytečně 
vyčerpávající, není důvod je kvalitativně popisovat např. tab. 3 a 4 (str. 43 a 44), některé by byly 
vhodnější jako přílohy, např. tab. 5. přepis charakteristik vztahu (str. 48). Naopak tabulku 1 by bylo 
vhodné rozepsat mnohem detailněji (viz odstavec o kódování).  

V některých případech autorka velmi dobře shrnuje zjištěná data, v některých je dokonce propojuje 
se stávající teorií, v některých případech však zcela chybí. Postrádám také závěrečné shrnutí všech 
výsledků, tedy ono “Čím je tedy práce přínosná?”. Jako hodnotné však spatřuji, že studentka 
doplnila hlavní analýzu menšími okrajovými (ačkoliv je v textu nerozlišuje), jako například 
komparace shody připsané dominance a pocitu dominance mezi partnery. Výsledky inkonsistence 
jsou v souladu se současnými výzkumnými studiemi, což ale autorka je nekomentuje a bohužel ani 
nediskutuje, ačkoliv okolo této problematiky existuje živá akademická diskuze.  

V teoretické části není vyjasněno, jakou má definice vztahu souvislost s použitím dominanční 
strategie, proč tedy autorka považovala propojení těchto dvou částí za důležité. 

V metodické části pak vidím jakou problematickou volbu kritéria pro dominanci a následné 
hodnoceí úspěšnosti strategie. Není jasné, zda typické rozložení dominance, které partneři uvedli 
odpovídá popisovanému průběhu konfliktu a rozdložení dominance v něm. Není tedy jasné, zda 
jedinec používající připsanou dominanční strategii je obecně dominantní ve vztahu, či v konkrétní 
popisovaném průběhu situace. Navíc není ani v analytické části uvedeno, který z partnerů přichází s 
požadavkem a zda je mu vyhověno, což by mělo být kritériem pro hodnocení (ne)úspšsnosti 
strategie, tedy dominance/submise. V textu není uvedeno, na základě čeho autorka hodnotila 
strategie jako ne/úspěšné? Co rozhoduje onom “obojetném”?  

Autorka si je vědoma některých mnou zmíněných nedostatků, což uvádí v diskuzi “Další 
nevýhodou bylo, ţe páry často výsledek jejich konfliktu popsali tak, že nešlo posoudit, kdo přichází, 
například jej popsali vzájemnou interakcí, pouhým vysvětlením, kompromisem, vyříkáním si 
problému nebo ţe problém nechají být. Tudíţ jsem nemohla rozlišit, jaká strategie je úspěšná, či 
neúspěšná, neboť v rozhovorech konkrétně nepopsali, jak hádka dopadla.”. Přesně toto úskalí bylo 
vhodné řešit návrátem k hrubým datům a ověřit míru tematické shody popisu průběhu interakce s 
volbou sociodramatem a odtud bylo možné usuzovat na výsledek.  



Jisté rezervy vidím i v kódování, které je značně nepřesné.V kroku 3 (str. 31) by bylo velmi vhodné 
vypsat kódy a jejich početní zastoupení pro každou strategii. Na základě pročtení přepisů tuším 
jistou nepřesnost napřílad v tiché dominanční strategii, kdy autorka slučuje kvalitativně velmi 
odlišné kódy - pasivně agresivní ticho je odlišné od smutného plačtivého ticha. Zcela jistě také 
existuje více forem “naštvání”. Některé kódy jsou nejednoznačné a různorodé (každý “kód” je jiný), 
nejde tedy tolik o kód, jako o zestručnění výroku respondentů. Např. (pár 34) co znamená “vztek”? 
Jde o křik, urážky, nebo naopak ticho a odchod? Nebo výrok “se to snaží akceptovat”, co tedy dělá? 
Dává jí to nějak najevo?  Analýzy jsou redukované. Není například jasné, jak se (např. u páru 44, 
str. 37) poté, co ona mlčí (co on v tu chvíli dělá?), on mlčí (co ona dělá?) může najednou stát, že se 
“stejný problém už nevyskytne”? Často není určeno, kdo se na výsledku podílí, najdeme pak oběma 
partnerům společný řádek s kódem “snaží se to zlepšit” (pár 51, str. 38) , což výsledek nicneříkající. 
Jak jsem uvedla již jako výhradu k metodologické části, vyvolává to problém při určení dominantní 
a tedy i její úspěšnosti strategie. Jako velmi kvalitní hodnotím shrnutí i popisy strategií i definic 
vztahu, stejně jako jejich diskuze. Bohužel však autorka neuvádí, jaký je tedy vlastně přínost 
analýzy definic vztahů a zda má smysl tímto směrem zaměřovat badatelský pohled. Diskuze 
obsahuje veškerá potřebná zhodnocení, kromě postupu analýzy.  

Po formální stránce je práce zcela v pořádku, obsahuje všechny důležité části a je poměrně 
přehledně strukturovaná a stylisticky kvalitně zpracovaná. Autorka naplnila cíle práce a vidím 
patrné přínosy. Například na str. 52 má autorka vynikající postřeh “Dále stojí za povšimnutí, ţe se v 
některých výpovědích partnerů objevilo smíchání přání a motivů s popisem převedení motivů do 
reality (chce chápat X snaží se chápat) a s partnerovým vnímáním situace a skutečným chováním. 
Bylo by zajímavé, zaměřit se v příští analýze také na to.” Ovšem výsledky jsou postavené na 
nejistých základech analýzy, zvláště v kódování, což vyvolává pochybnost o spolehlivosti výsledků. 
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