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     Hodnocená diplomová práce se věnuje tématu mladých dospělých a jejich představ o 

partnerských a manželských vztazích. Vzhledem k poměrně turbulentním změnám, kterými se 

vývojového období mladé dospělosti vyznačuje v posledních desetiletích, považuji téma za aktuální 

a přínosné v kontextu soudobé psychologie.   

     Práce je standardně členěna, v rámci teoretické části autorka čtenáře seznamuje s 

psychologickým pojetím daného vývojového stádia, přičemž reflektuje tradiční i novodobá pojetí a 

kriticky je analyzuje. Již v této části studentka prokazuje velmi dobrou znalost problematiky a navíc 

také poměrně vyspělý přístup při práci s teoretickými zdroji. To ostatně můžeme sledovat i v dalších 

kapitolách zaměřených na témata psychologie lásky a partnerských vztahů, jež doplňují teoretický 

rámec zkoumaného tématu. Na teoretické části oceňuji, že není omezena jen na známé a hojně 

citované teoretické koncepty, ale je doplněna i o méně známé aktuální studie, což přináší nové 

aspekty, které se autorka snaží analyzovat.  

     Empirická studie je pak založena na dotazníkovém šetření provedeném mezi 120 mladými 

dospělými, přičemž při zpracování dat je využito kombinovaného designu výzkumu. V 

metodologické části autorka čtenáře pečlivě provádí výzkumným šetřením, ukazuje, jakým 

způsobem došla k finálnímu výzkumnému vzorku. Dále také objasňuje proč použila vlastní, 

nestandardizovaný dotazník, jehož výstupy byly v případě uzavřených otázek analyzovány pomocí 

kvantitativní metodologie a v případě otevřených položek pak dvě úrovně kódování.  

     Výstupy šetření jsou poměrně obsažné, proto vypíchnu jen několik skutečností, které  se v 

získaných datech promítly. Zajímavý výsledek přinesly napřídklad položky dotazující se na postoj k 

manželství. Respondenti nepovažovali manželství jako důležité pro výchovu dětí, ale na druhou 

stranu by ho v případě založení rodiny preferovali (88% dotázaných) a více než polovina vzorku se 

domnívá, že sňatek by měl být uzavřen před narození prvního dítěte. Ráda bych se zde autorky 

zeptala, zda uvedené výstupy mohl ovlivnit způsob, jakým byly otázky kladeny nebo zda to 



připisuje rozporuplnému vztahu mladých lidí k manželství, případně rozporem mezi obecným a 

sosbním pohledem. 

     Celkově hodnotím práci jako kvalitní, odpovídající nárokům kladeným na diplomovou práci (a 

to jak po obsahové, tak po formální stránce) a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze, dne 4. 9. 2017      PhDr. Hana Sotáková 


