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Práce se zabývá zatím v odborném psychologickém písemnictví 
zatím ne příliš zpracovanou problematikou. Autorka na základě 

prostudované literatury v teoretické části poskytuje přehled 

výzkumů a teorií týkaj ících se etiologie homosexuality a 
problematiky coming outu. Tato část práce je zpracována relativně 
dobře, i když velmi stručně. 

V části empirické pak autorka na základě zpracování dat 
získaných speciálně k tomuto účelu vytvořeným dotazníkem od 100 
homosexuálně orientovaných respondentů- mužů z internetu a 
z osobního kontaktu, zjišťuje výskyt heterosexuálních l 
homosexuálních zkušeností, jej ich formy a J lné charakteristiky. 
Použila i Hoon-Vinczeho dotazník Inventář vzrušivých podnětů IVP 
(který však v popisu metody neuvádí, resp. nejmenuj e) a zj išťuj e 
rozdíly v preferenci j ednotli vých sexuálních akti vi t u 
respondentů v závislosti na pohlaví partnera. Škoda, že autorka 
statisticky pak nijak nezpracovala tento velmi zaJlmavý 
diferenciál, naopak, zdá se, že se zde dopustila chybného výpočtu 
standardních odchylek. SD navíc chybí u většiny kvantitativních 
dat (i když pak u některých je uvedený u grafů v příloze), a kde 
je uvedena, tam je uvedena v celých číslech na rozdíl od 
procent, která j sou úplně zbytečně uváděna na setiny. Čísla jsou 
navíc redundantně uváděna v tabulkách i v textu u tabulek. 
Tabulky nej sou nij ak označené a j sou málo přehledné, formulace 
j sou nepřesné (např. u otázky 21). Diskusní část je krátká a 
závěry (tedy co je podstatou přínosu práce na základě získaných 
dat) jsou v podstatě nedostatečně interpretovány. Z formálního 
hlediska by prospělo, kdyby autorka po sobě alespoň jednou 
přečetla text - velmi časté pravopisné chyby a nedostatky úpravy 
jsou opravené přímo v textu. V seznamu citované literatury chybí 
v textu uvedené práce Camperio-Ciani (2004), Blanchard a Bogaert 
(1996), Freud (1920/1950) a Freud (1962), jsou však tam uvedené 
v textu necitované práce Bailey a Pillard (1995), Dorner et al. 
(1980), Freud (1952), Freud (1957), Freund (1962), Kranz (1992). 

Závěrem konstatuj i, že téma je velmi zaj ímavé a výsledky by 
mohly být i velmi prlnosné. Proto i přes uvedené výhrady 
doporučuji, aby se autorka práci pokusila obhájit. 
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