
Posudek diplomové práce Zuzany Kalousové „Spokojenost v partnerských vztazích“

   Diplomová práce Z. Kalousové je věnována psychologickým souvislostem pozitivních 

partnerských vztahů - jak autorka uvádí v abstraktu a úvodu své práce na str. 9 – 10 -

v kontrastu k podstatně mohutnější vlně zájmu o negativně se vyvíjející partnerské vztahy, 

partnerské krize, rozvody atd. 

   Práce je členěna na teoretickou a empirickou část a byla předložena k posouzení a 

k obhajobě v rozsahu 81 str. textu, 5 str. soupisu použité literatury a 59 str. příloh, 

obsahujících ukázku informovaného souhlasu, záznamový arch, příklad struktury rozhovoru a 

přepisy 11 rozhovorů s páry, které se zúčastnily výzkumu.

   Teoretická část práce (44 stran) se skládá z šesti hlavních kapitol bohatě strukturovaných do 

četných podkapitol. V první kapitole autorka představuje téma partnerských vztahů, rozlišuje 

interpersonální, osobní a blízké vztahy, charakterizuje vývoj dlouhodobého partnerského 

vztahu a manželství a představuje možné krize partnerského vztahu. Druhá kapitola je 

věnována problematice spokojenosti a štěstí, třetí je zaměřena na spokojenost v partnerských 

vztazích a čtvrtá kapitola představuje významné výzkumy a teoretické koncepce v oblasti 

partnerské spokojenosti. V této a v následující, páté kapitole, věnované obsahovým 

souvislostem se spokojeností v partnerských vztazích je jádro teoretické části práce. Šestá 

kapitola je shrnutím teoretické části práce, obsahuje vymezení používaných pojmů a souhrn 

výsledků významných výzkumů provedených v této tematické oblasti. 

   Empirickou část práce tvoří tři hlavní kapitoly a již nečíslovaný závěr. První z nich, celkově 

sedmá uvádí výzkumná východiska práce, formuluje výzkumný problém, představuje 

výzkumný soubor, metody sběru dat a průběh výzkumu. Osmá kapitola seznamuje čtenáře 

s výsledky, uvádí nejprve sociodemografické údaje a pak hlavní obsahová zjištění 

strukturovaná do deseti kategorií. Devátá kapitola je věnována diskusi a poslední, již 

nečíslovaná část přináší závěr práce.

   Práce je sepsána celkově přehledně a srozumitelně, dobrou a kultivovanou češtinou a na 

velmi dobré úrovni zvládnutí odborného jazyka.  Autorka vychází z přiměřeného a 

relevantního souboru použité literatury vhodně kombinujícího starší i novější, domácí i 

zahraniční a periodické i neperiodické literární zdroje. Oceňuji výběr náročného a odborně i 

společensky zajímavého a potřebného tématu. V empirické části postupuje autorka cestou 



kvalitativní metodologie a analyzuje souvislosti pozitivního partnerského soužití pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů uskutečněných u 11 párů, tj. 22 respondentů.

   K posuzované práci mám následující připomínky:

1. Za hlavní obsahovou nedůslednou empirické části práce považuji nezařazení 

proměnných týkajících se sexuality a religiozity, resp. spirituality. Z hlediska 

proveditelnosti výzkumu by tomu jistě nic nebránilo a práce by byla obohacena o další 

významné dimenze.

2. Širší zobecnitelnost získaných výsledků je omezena nejen rozsahem výzkumného 

souboru, ale také využitím odpovědí respondentů pouze ze tří krajů. 

3. Závěr práce je velmi stručný a je spíše jinou variantou abstraktu, než skutečným 

závěrem, v němž by měly být obsaženy návrhy autorky na další orientaci vývoje ve 

výzkumu i aplikačních souvislostech této problematiky.

4. Do určité míry chápu a akceptuji konstatování autorky týkající se obtíží spojených s 

podrobnější diferenciací mezi pojmy „štěstí“ a „spokojenost“  na str. 17. Je však 

zřejmé, že nejde o synonyma a myslím, že absolventka oboru psychologie na FF UK 

v Praze by na tento úkol neměla rezignovat.

5. Srozumitelnosti textu a kvalitě použité češtiny by prospělo přirozené české skloňování 

příjmení citovaných zahraničních autorů a ne jejich ponechání v nominativu (např. 

„Dle doporučení autorů Strauss a Corbin (1999)…“ na str. 49, již předtím na str. 40 

„Naopak ve výzkumu Daneshpour et al. (2011) …“ atd.

6. Práce je celkově sepsána velmi pečlivě, drobné formální chyby jsou spíše výjimkou 

(„…na Indickém venkově.“, str. 74).

Závěr:

Diplomový úkol Zuzany Kalousové lze považovat za úspěšně splněný. Autorka samostatně 

formulovala výzkumný problém a v empirickém šetření ověřila jeho podstatu. Diplomová 

práce Z. Kalousové splňuje požadavky kladené na FF UK v Praze na tento typ prací, proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“.

V Praze, 14. 5. 2017                                                           prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.



   


