
Posudek vedoucí BP

Název bakalářské práce: “Strategie chování užívané romantickými partnery při řešení kon-

fliktní situace - řazení obrázků”  

Autorka hodnocené práce: Radka Kaliská  

Vedoucí práce: Mgr. Denisa Průšová 

Na 74 stranách textu a na podkladě více 75 zdrojů představuje autorka velmi poutavým a přehledným 
způsobem téma podoby behaviorálních strategií romantických partnerů, které užívají pro ovlivnění part-
nera druhého. Navazuje na autory předchozích závěrečných prací na FHS a pokračuje ve zpracování a 
analýzách dat z širšího výzkumu. 

V teoretické části autorka nejdříve definuje a vymezuje konstrukt konfliktu, který odlišuje od konstruktu 
dominance, velmi čtivě a smysluplně vysvětluje i problematiku partnerské verbální i neverbální komu-
nikace. Velmi umě zmiňuje okrajová, avšak nezbytná témata, jako například souvislost partnerské ko-
munikace s partnerskou spokojeností, nezabíhá však do nepodstatných detailů. Strukturovaným a ele-
gantním vysvětlováním jednotlivých teorií a modelů prokazuje orientaci a znalost v oboru partnerské 
komunikace. Jako podklad využívá využívá českou i zahraniční literaturu, jejíž seznam je velmi rozsáh-
lý, pestrý a tematicky vhodně volený. 
Kritickým porovnáním soudobých výzkumných studií pak kromě znalosti aktuálních výzkumných poz-
natků prokazuje i schopnost práce s odbornými texty. Oceňuji i schopnost autorky shrnovat důležité 
myšlenky v teorii a vysvětlovat jejich význam a smysl pro předkládanou studii. Při čtení je soustavně 
patrná vysoká úroveň stylistických dovedností. Obsah teoretické části koresponduje s částí praktickou. 

V rámci přípravy dat a analytické části udělala Radka vskutku veliký díl práce. Již velmi obtížným bo-
dem bylo vytvořit kvalitní a detailní přepisy u více než 30-ti náročných partnerských rozhovorů. 
Následně je pečlivě a s rozmyslem kvalitativně kódovala a analyzovala na několika různých úrovních. 
Jedním z důvodů spolupráce s Radkou na této studii je její profesní odbornost a citlivost k jemným nu-
ancím komunikačních projevů. Tady zcela předčila má očekávání, kdy byla schopná precizně zvažovat 
nejen vzhled a kvalitu konkrétního behaviorálního projevu, ale i jejich význam, vliv na interakci samot-
nou, ale i partnerský vztah. Pracovala s extrémně obsáhlým seznamem kódů, který sama nejen pochopila 
a správně použila, dokonce ho ještě obohatila. Zvláště zde bych Radce ráda poděkovala za úsilí, které 
kódování věnovala a velmi ocenila její odborné dovednosti.  
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Silnou stránkou metodologické a analytické části vidím i v jednoduchém, ovšem vyčerpávajícím popisu 
jednotlivých kroků a jejich zdůvodnění. Samotný analytický postup obsahuje velké množství různých 
druhů dat, která bylo zapotřebí kombinovat v na sebe navazujících krocích. Radka se s tímto vypořádala 
velmi samostatně, s rozmyslem a s citem nejen pro význam prvků v partnerské komunikaci během kó-
dování samotného, ale i s citem pro volbu a formu využití částečných výsledků pro smysluplnost celé 
analýzy. Ačkoliv je analýz v práci vícero a dokonce vícero druhů, dokázala je spojit v jednotný ucelený 
a smysluplný výsledek.  

Autorka i ve výsledkové části uvádí jen důležité informace, velmi vhodně rozlišuje mezi přílohovými 
daty a tabulkami přímo v práci, čímž čtenáři výrazně zpříjemňuje prožitek. Výsledky, jak v textové, tak 
v tabulkové formě jsou prezentovány velmi přehledně, doplněné vhodným vysvětlujícím srozumitelným, 
v optimálním rozsahu. Diskuze je celkově povedená, je patrná úspěšná snaha autorky jak o nalezení lim-
itů studie, tak i vysvětlení výsledků v kontextu stávajících teorií, a dokonce i vzhledem předchozím 
pracem vzniklým na FHS. Práce je tak na svých snadno čtivých 74 stranách velmi informačně hodnotná.  

Gramatická i formální podoba je na zcela odpovídající úrovni. Celá práce má jasnou strukturu, 
rozčlenění textu je přehledně popsané a logicky na sebe navazující. Kapitoly i subkapitoly mají svůj 
úvod i shrnutí. Po vizuální stránce je práce zcela v pořádku, je patrná autorčina pečlivost a věnované 
úsilí. Stejně tak práce s citačním aparátem převážně odpovídá požadavkům. Studentka si dokonce si dala 
práci a vyhledala gender autorů/ek, které pro čtenáře do textu uvedla skrze “ová” např. ihned na str. 2 
(Zacchilli, Hendricková a Hendrick, 2009). I tak se však v textu sporadicky objevují drobné  nedokon-
aloti,  například  na  str.  7  u  citace  (Fincham & Beach) chybí rok vydání. V seznamu literatury jsou 
dokonce namixované 2 citační styly. 

Radka se na studii podílela netradičně dlouho, což dle mého souzení  umožnilo vývoj jejího rozmýšlení 
a uvažování jak o konkrétních partnerských interakcí, tak o celé problematice a tím zvýšit kvalitu svého 
díla. Spolupráce probíhala z mého pohledu velmi dobře, Radka je velmi samostatná, zná své možnosti a 
limity a umí s nimi pracovat. Dokáže rozlišit, kdy je zapotřebí se výzkumu nevěnovat, v případě potřeby 
dokáže velmi vhodným způsobem požádat, nebo i odmítnout pomoc. Komunikace s Radkou byla 
potěšením nejen pro její formu, ale i pro inspirativní nápady, které z ní pramenily. I přes všemožné kom-
plikace a nepříjemnosti, kterým ve svém životě čelila v průběhu svého studia, dokázala Radka dojít do 
cíle s grácií a dosáhnout nejen plánovaného záměru, ale mnohonásobně ho předčít. Bylo mi ctí sledovat 
s jakou houževnatostí činila postupné malé krůčky a odolávala vnějším komplikacím na této dlouhé ces-
tě. 
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Práce je natolik zdařilá, že po doplnění výsledků ze zbylých analýz od kooperující studentky/výzkum-
nice bych studii velmi doporučila k publikaci. Studentka zcela naplnila požadavky pro zpracování 
bakalářské práce, a to velmi precizním, čtivým a přehledným způsobem.  

Navrhuji hodnocení výborně.  

Otázky k obhajobě: 
Jaké výsledky považujete za nejvíce přínosné vzhledem k soudobé teorii a proč? 
Jakými výsledky by bylo možné přispět do praxe? Tedy, jaké výsledky mohou sloužit jak odborníkům 
pracujícím s partnery, tak partnerům samým a k čemu?  

Zpracovala: Mgr. Denisa Průšová 
Datum: 25.2. 2016


