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Práce se zabývá zatím v odborném psychologickém písemnictví, a to zvláště českém, zatím ne příliš 
zpracovaným tématem. Autorka se tématu chopila na vysoce odborné úrovni, současně však čtivou 
formou, což počítám k podstatným positivům práce.
Autorka na základě relevantní a recentní prostudované literatury v teoretické části poskytuje přehled 
výzkumů a teorií týkajících se uvedené problematiky, tedy především forem a motivů 
sadomasochistického (SM) chování, odlišení variace a aktivit, názorů sexuologických i společenských. 
Tuto část považuji za odborně přínosnou a hezky zpracovanou. 
V části empirické pak autorka na základě zpracování dat administrovaných testovou baterií a především 
speciálně k tomuto účelu vytvořeným dotazníkem od 211 mužů a 346 žen (získaných pomocí 
internetového odkazu) zjišťuje charakteristiky u osob, které provozují sadomasochistické aktivity a 
porovnává je s populací osob, které tyto aktivity neprovozují. Konkrétně se zaměřila na tři oblasti:
osobnostní charakteristiky: neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenostem, přívětivost, 
svědomitost, spokojenost: osobní spokojenost, spokojenost se sexuálním životem, spokojenost 
v partnerství a potenciálně přidružené negativní jevy: nepříjemná reakce v souvislosti se sexuálními 
preferencemi (např. v rodině, zaměstnání, službách), sexuální obtíže, pohlavní zneužití, znásilnění.
Jako inovativní, oproti předchozím výzkumům, je rozdělení skupiny osob, které tyto aktivity provozují 
dále na dvě kategorie, a to na osoby, pro které jsou tyto aktivity způsobem realizace jejich menšinové 
sexuální variace, tedy sadismu, masochismu či sadomasochismu, a osoby, které tyto aktivity provozují s 
absencí sadomasochistické sexuální variace, tedy jako hobby. Výsledky jsou v českém odborném 
písemnictví prioritní a lze je považovat za odborně přínosné a hodné dalšího zkoumání Použité 
statistické zpracování výzkumné části je adekvátní.
Z hlediska výsledků lze konstatovat, že jedinci realizující sadomasochistické aktivity se signifikantně 
neliší od osob, které tyto aktivity neprovozují v úrovni neuroticismu, extraverze a přívětivosti, jsou však 
otevřenější vůči zkušenostem a méně svědomité. Dále jedinci, kteří sadomasochistické aktivity provozují 
s absencí sadomasochistické sexuální variace, či jako realizaci sexuální variace se signifikantně neliší v 
úrovni neuroticismu, extraverze, otevřenosti vůči zkušenostem a svědomitosti. Osoby provozující tyto 
aktivity jako realizaci sexuální variace jsou však signifikantně méně přívětivé. Z hlediska spokojenosti 
bylo zjištěno, že osoby realizující sadomasochistické aktivity se signifikantně neliší od osob, které tyto 
aktivity neprovozují v oblasti osobní spokojenosti, spokojenosti se sexuálním životem, ani spokojenosti v 
partnerství.  Autorka zjišťuje, že osoby, které sadomasochistické aktivity provozují s absencí
sadomasochistické sexuální variace, či jako realizaci sexuální variace se signifikantně neliší v úrovni 
spokojenosti se sexuálním životem a spokojenosti v partnerství. Osoby provozující  tyto aktivity s 
absencí sadomasochistické sexuální variace však vykazují signifikantně vyšší úroveň osobní 
spokojenosti. V rámci zkoumání potenciálně přidružených negativních jevů bylo zjištěno, že osoby  
realizující sadomasochistické aktivity se signifikantně neliší od osob, které tyto aktivity neprovozují v 
oblasti sexuálních obtíží, výskytu sexuálního zneužití a znásilnění. Zaznamenán u nich byl však 
signifikantně vyšší výskyt negativních zkušeností v souvislosti s jejich sexuálními preferencemi. Dále 
bylo zjištěno, že osoby, které sadomasochistické aktivity provozují s absencí sadomasochistické 
sexuální variace, či jako realizaci sexuální variace se signifikantně neliší v úrovni negativních 
zkušeností, sexuálních obtíží, výskytu pohlavního zneužití a znásilnění. Důležitý je však výsledek, že 
jedinci provozující tyto aktivity jako realizaci sexuální variace vykazují signifikantně vyšší výskyt 
negativních zkušeností v souvislosti s jejich sexuálními preferencemi.
V části diskusní pak autorka smysluplně srovnává své výsledky s údaji autorů podobných zahraničních 
výzkumů a nachází kromě mnoha analogií i některá specifika svého souboru. Uvažuje i o omezení 
platnosti získaných výsledků, způsobené především metodou sběru dat a naznačuje i směr dalšího 
výzkumu. Nemám k práci žádné věcné ani formální připomínky.

Závěrem konstatuji, že autorka ve své diplomové práci prokázala velmi dobrou schopnost práce s 
literaturou, dobrou orientaci v problematice a schopnost formulace vlastních názorů. Její práci proto k 
obhajobě     d o p o r u č u j i     a navrhuji známku výborně.
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