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Diplomová práce Petra Kačeny se primárně zabývá vlivem digitálních technologií na proces 

seznamování a výslednou kvalitou vztahů u osob, které uzavřely manželství mezi léty 2005-

2015. Řešení práce je promítnuto do čtyř výzkumných otázek směřujících k zodpovězení: 1) 

jak a kde se páry v ČR seznamují; 2) zdali offline či online forma prvotního kontaktu ovlivňuje 

subjektivní spokojenost v manželství; 3) zdali offline či online forma prvotního kontaktu určuje 

míru rozvodovosti; 4) ověření výzkumného závěru Cacioppa a kolektivu (2013), že vztahy 

započaté online vedou k vyšší spokojenosti a nižší rozvodovosti včetně navržení zdůvodnění 

tohoto závěru, pokud se spojitost objeví.  

Ke sběru dat bylo použito dotazníku kombinujícího položky výše zmíněného autorského 

kolektivu, nástroj Index spokojenosti partnerů - 4 (CSI-4, v orig. Couples Satisfation Index - 4) 

a některé vlastní otázky. Dotazník byl administrován na vlastní náklady studenta využitím 

služby online panelu Kvalikvant společnosti Perfect Crowd. Z 5400 oslovených respondentů 

bylo po redukci získáno 360 vhodných a vyplněných dotazníků podrobených kvantitativní 

analýze.  

Závěry studenta v souhrnu zmiňují absenci rozdílu mezi online a offline seznámením z hlediska 

vztahové spokojenosti a stability. Offline seznámení začínají nejčastěji přes přátele (39 %) nebo 

bez zprostředkovatele (33 %) a nejčastějším prostředím seznámení je gastronomický podnik 

(36 %) a práce (19 %). Studie dále přináší zajímavá data ohledně počtu manželství vzniklých 

online setkáním (32.6 %), a to nejčastěji prostřednictvím seznamky (50 %) a sociálních sítí (17 

%). Vyloučení dalších forem online seznámení a ponechání vzorku uživatelů seznamek a 

sociálních sítí vedlo k navýšení spokojenosti se vztahem a menší rozvodovosti, nicméně i tak 

toto zjištění nedosahovalo potřebné statistické signifikance. Jako statisticky signifikantní se 

ukázal rozdíl ve spokojenosti ve vztahu u žen a mužů - ženy byly v průměru méně spokojené 

se vztahem než muži. V porovnání se vzorkem z USA české manželské páry zmiňovaly menší 

manželskou spokojenost.    

Z hlediska vedoucího závěrečné práce musím zmínit nadstandardní samostatnost studenta ve 

zpracování tématu, které si zvolil z vlastní iniciativy. Je až s podivem, že žádná studie 

obdobného druhu nebyla na toto téma v ČR realizována, tudíž by výsledky mohly překročit 

rámec pouhého splnění studijní povinnosti. Design výzkumu byl konzultován nejenom se 

mnou, ale i s kolegyní Škaloudovou. Části práce mi student samostatně zasílal a některé mé 

drobné komentáře zapracovával, nikdy však bezhlavě, ale na základě osobního kritického 

zhodnocení. Celkově vzato jsem tedy do práce minimálně zasahoval a její obsah lze přiřknout 

především schopnostem studenta.  

Co se týče obsahu práce, považuji ji formálně i obsahově za velmi zdařilou, přestože pro 

zhodnocení detailů metodologické kvality tohoto druhu výzkumu nejsem plně kompetentní a 

spoléhám na vyjádření oponentky. Teoretická část práce v kondenzované a komentované 



podobě poskytuje seznámení s tematikou atraktivity, vztahové spokojenosti, online a offline 

způsobů seznámení a kvality vztahu. Student čerpá hlavně ze samostatně vyhledané cizojazyčné 

literatury, kterou na vhodných místech vzájemně srovnává a určuje její výzkumnou kvalitu 

(zdali pochází z peer review časopisů, jestli má metodologické nedostatky). Každou část 

zakončuje shrnutím ukazujícím vhled a porozumění oblasti. Metodologická stránka práce se 

vyznačuje rigorózností postupu, zvažováním různých postupů k řešení tématu a důslednosti 

v operacionalizaci či limitacích studie. Grafická prezentace dat by sice místy zasluhovala 

přehlednější umístění, čemuž by také pomohlo konzistentnější zarovnání tabulek a umístění 

odkazů na tabulky v textu, jinak však práce dodržuje běžné normy kladené na akademické texty. 

Práce je velmi srozumitelná. V teoretické části autor někdy inklinuje až ke stylu populární 

publicistiky, který však rychle přechází zpět k odbornému diskursu. Ve výsledku se tak text 

stává čtivým a v mezích akademického světa i „zábavným“.  

Závěry práce přinášejí adekvátní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Výsledek chybějícího 

vztahu mezi online/offline formou prvotního seznámení a spokojeností/stabilitou vztahu se zdá 

empiricky odůvodněný. Jako zajímavý poznatek bych chtěl vyzdvihnout hlavně přesvědčení 

online uživatelů, že v prvotním kontaktu partner více splňoval jejich požadavky na vhodného 

partnera než u manželů seznámených offline. Ve výsledku se však následná vztahová 

spokojenost ani rozvodovost těchto dvou skupin statisticky signifikantně nelišila.  

Závěr: Práce, dle mého troufalého úsudku, nadstandardně splňuje požadavky na tento druh 

závěrečných prací a doporučuji ji vřele k obhajobě. Výsledky výzkumu přinášejí pro danou 

oblast relevantní informace, které by se mohly stát, za předpokladu úspěšné obhajoby, 

základem publikace v akademickém periodiku.   
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