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Autorka diplomové práce se zaměřuje na problematiku spokojenosti v párovém soužití 
(resp. na tzv. šťastné páry). Oceňuji autorčinu volbu daného tématu, zejména s ohledem na 
jinak převažující výzkumné zaměření na dysfunkce v partnerském soužití, které bohužel 
v odborném diskursu převažuje.

V teoretické části se Kalousová zdařile a zrale pokouší o přehledné zmapování vztahů 
(s přihlédnutím zejména ke vztahům blízkým a jejich vývoji a proměnám v čase). Následuje 
kapitola, která se zabývá spokojeností a štěstím, a poté přichází stěžejní téma - problematika 
spokojenosti v partnerských vztazích, která ústí v v řadu otázek vázaných na měření 
partnerské spokojenosti. Na tuto část textu logicky navazuje přehled teorií partnerské 
spokojenosti a přehled výzkumů souvisejících s danou problematikou. Autorčiným přínosem 
je zde i pestrá nabídka přehledu původních výzkumů (nikoli jen v kulturní oblasti rozvinutých 
a postindustriálních zemí). Následující kapitola pak přehledně mapuje řadu oblastí 
souvisejících se spokojeností v partnerských vztazích. Celou teoreticko-výzkumnou část 
přehledně uzavírá shrnutí, které se vztahuje jak ke specifické problematice terminologické tak 
postihuje i přehledným a souhrnným způsobem výzkumné práce z dané oblasti.

V empirické části se autorka zaměřuje na kvalitativní výzkumný design a směřuje 
k podrobnějšímu popisu spokojených partnerských párů v soudobé ČR. Autorka pracuje s 22
respondenty – s kompletními páry, žijícími v dlouhodobém spokojeném vztahu. Nenajdeme 
zde bohatou baterii výzkumných metod, to je však do jisté míry vyváženo komplexními 
rozhovory. Stěžejním výstupem práce je pak jejich podrobná analýza. Kalousová zde 
vytváří podobu deseti základních kategorií, které souvisí s partnerskou spokojeností. Autorka 
rovněž analyzuje řadu demografických údajů a ilustruje výzkum i konkrétními prvky 
subjektivního pozorování.

Závěrečná diskuse je kvalitně strukturovaná – autorka věnuje velkou pozornost 
porovnání svých zjištění a předchozích výzkumných studií. Celá práce je řádně doložena 
přílohami a vychází z adekvátních literárních podkladů.

Do ústní diskuse při obhajobě dané práce mám několik podnětů – nakolik se výsledky 
autorského šetření shodují s původními očekáváními na základě nastudovaných literárních 
pramenů? Objevila autorka nějaké typické charakteristiky spokojených partnerských vztahů 
specificky příznačné pro ČR? Jaký by navrhovala korektní převod zavedeného pojmu 
romantické vztahy do češtiny (se kterou toto označení významově nekoresponduje)?

Závěrem konstatuji, že předložená diplomová práce je kvalitní a splňuje nároky na 
tento typ prací kladené, a doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby na katedře 
psychologie FF UK. Navrhuji hodnocení: mezi výborně a velmi dobře (v závislosti na 
průběhu ústní obhajoby).
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