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Cílem předložené práce je popsat behaviorální strategie, které používají homosexuální muži 

při seznamování s potencionálním partnerem. Studentka v práci porovnává jednotlivé 

seznamovací strategie u vztahů s různým typem časové perspektivy, tj. u dlouhodobého 

vztahu, krátkodobého vztahu, flirtu. Data pro svoji práci studentka získala z rozhovorů 

provedených v rámci mého GAUK projektu. 

Celá práce sčítá 62 stran, z čehož je 13 stran věnováno teorii. Ta zahrnuje podkapitoly 

zabývající se výběrem partnera, seznamováním (dvořením) a popisem upřednostňovaných 

partnerů pro dlouhodobý a krátkodobý vztah. Zpracování jednotlivých podkapitol je velmi 

zkratkovité a neúplné. Dle naší vzájemné komunikace usuzuji, že na rešerši jednotlivých 

tematických oblastí si studentka vyhradila málo času, což se odrazilo v kvalitě teoretického 

zpracování. V teoretické části se autorka zabývá jak homosexuálními tak heterosexuálními 

jedinci, což je s ohledem na úzké zaměření tématu v pořádku. Podkapitola „Evoluční přístup 

a mezilidské vztahy“ je však z větší části zaměřena na heterosexuální muže a homosexuálním 

jedincům je věnovaný pouze jeden odstavec. Celkově hodnotím teoretickou část za výrazně 

slabší. 

Naopak praktická část je zpracovaná velmi důkladně. Konkrétně analýza rozhovorů, která 

byla rozdělena do okruhů na základě perspektivy vztahu a doplněna citacemi participantů. 

V každém z okruhů je popsán průběh seznámení a následné zaměření na neverbální projevy. 

Eva zpracovávala a analyzovala rozhovory, které jsem sesbírala já osobně, v rámci projektu 

GAUK (1066216). Velmi oceňuji, jak se studentka zorientovala v již sesbíraných datech a jak 

přistoupila k celé analýze. Sama si nastudovala postup kvalitativní analýzy rozhovorů a 

následně se mnou diskutovala okruhy, které jí z analýzy vyplynuly. Oceňuji zároveň shrnutí 

klíčových behaviorálních projevů do tabulky. Výsledky analýzy shrnuje autorka v závěru své 

práce. Jejich interpretace však již pokulhává. 

 

Práce vykazuje jisté rezervy, které byly nejspíš způsobené časovou tísní, do které se 

studentka při odevzdávání textu dostala. Celkově hodnotím tuto práci přínosnou zejména 

pro následné pokračování ve studiu seznamování homosexuálních jedinců, během kterého 

může být využit etogram behaviorálních projevů vzešlých z tohoto textu. I přes výše uvedené 

nedostatky považuji tuto práci za obhajitelnou a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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