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Hodnocená diplomová práce se ponořuje do problematiky zásadních otázek raně dospělého věku 

týkajících se partnerských vztahů, volby partnera, hodnot manželství i strategií řešení problémů 

v partnerských vztazích. Z hlediska volby tématu i jeho metodologického a interpretačního pojetí jde 

o práci aktuální, zvláště v kontextu současných demografických trendů a poradenských či 

terapeutických problémů mladé generace.  

Teoretická část představuje kvalitní obeznámení s tématy, které vhodně ukotvují reflektované téma. 

První kapitola se věnuje vývojovým korelátům mladé dospělosti. Studentka zvolila komparativní 

pojetí, tuto část považuji za povedenou, jsou zde uvedení i autoři, kteří nepatří mezi tradičně 

citované. Další kapitola se věnuje psychologii lásky, což považuji také za vysoce relevantní, kapitola 

působí plasticky, jsou zde akcentovány hlavní teoretické koncepce. Poslední větší kapitola se 

zaměřuje na  partnerské vztahy. Zde studentka dobře zvolila redukcionistický přístup, kdy 

komentovala pouze ta témata, která se bezprostředně týkají jejího empirického zájmu. Teoretická 

část tak nepředstavuje parafrázovanou kompilaci, ale autorka jednotlivé koncepce srovnává, místy i 

podrobuje kritice. Z hlediska použití bibliografických zdrojů jde o práci, která pracuje s rozsáhlým 

rejstříkem zdrojů, zahraniční publikace jsou zastoupeny ve vysokém podílu. Zvláště bych chtěla 

ocenit, že studentka pracuje často s nejaktuálnějšími empirickými zdroji.  

V metodologické pasáži studentka prokázala, že má v oblasti stanovování výzkumných cílů, ale i 

prostředků (volba metod sběru dat) dostatečné vědomostní zázemí. Autorka popisuje detailně postup 

sběru dat, volbu a následnou redukci výzkumného vzorku i odůvodnění volby výzkumného nástroje. 

Cíle, které si autorka klade, jsou explicitně vyjádřeny a je k nim v textu postupně směřováno. 

Vzhledem k charakteru empirického zájmu i metodologického nástroje byl zvolen kombinovaný 

design výzkumu. Ačkoliv byl použit nestandardizovaný dotazník, který autorka sama konstruovala, 

byl zde prostor také pro kvalitativní analýzu dat. Tu umožnily otázky, u kterých respondenti volili 

vlastní odpověď(i). Celkově studentka pracovala se 120 respondenty, což je adekvátní vůči 

zvolenému nástroji sběru dat. Prezentace dat je poměrně hutná, autorka sleduje několik zásadních 



kategorií, které se při analýze dat ukázaly jako stěžejní. Evidentní je zde i kvalitativní analýza, která 

umožnila formulovat jednotlivé kategorie přímo z datovaného materiálu, tak, jak je definovali sami 

respondenti. Autentické výpovědi účastníků jsou vybrány s vysokým ilustrativním nábojem.  

Výsledky jsou formulovány přesvědčivě. Některé závěry jsou poměrně překvapivé -  např. otázka 

intelektu potencionálního partnera jako klíčová hodnota při volbě, jiné jsou přímo aplikovatelné 

v poradenské praxi - špatná komunikace a nedorozumění v partnerských vztazích jako nejčastější 

příčina konfliktů v partnerských vztazích. To považuji za pozitivní zjištění, že si současná generace 

mladých dospělých stále uvědomuje důležitost otevřené komunikace. V datech se čtenář poměrně 

snadno orientuje, interpretace zjištění je adekvátní. Cíle práce byly naplněny, na výzkumné otázky je 

odpovězeno přesvědčivě. Lze ale diskutovat o rozsahu analyzovaných témat, vzhledem ke 

kombinovanému designu studie si umím představit, že by mohlo být použito méně témat a spíše by 

se hledaly vztahy mezi jednotlivými kategoriemi. Širší analýza témat však zase umožňuje 

komplexnější pohled na postoje a hodnoty mladých dospělých na partnerství a manželství.  

Část diskuze je vyspělá, studentka dokazuje, že umí své nálezy zasadit do kontextu teoretických 

koncepcí i srovnatelných empirických zjištění.  

Výslednou práci autorky považuji za zdařilou. Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům 

kladeným na diplomovou práci. Z jazykového hlediska je psána akademickou dikcí s kvalitním 

terminologickým aparátem, bez výskytu chyb či překlepů.  Práce obsahuje všechny povinné části. 

  

Diplomovou práci Anny Rezkové doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě:  

1,  Liší se něčím představy (hodnoty) respondentů, kteří mají aktuálně delší partnerský vztah od těch, 

kteří momentálně vztah nerealizují?  

2, V jakých aspektech se postoje, hodnoty současné generace mladých dospělých liší od generace 

jejich rodičů? Našla by studentka některé empirické opory pro srovnání?  

3, Vidí studentka nějaké paralely mezi klíčovými pilíři partnerských vztahů a důležitými znaky 

dospělosti (zralosti), tak, jak je popisují vývojoví psychologové?  

 

V Praze dne 28. 8. 2017      PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


