
Posudek oponentky na bakalářskou práci L. Hrdličkové 

„Fenomén dnešní doby: Přátelé s výhodami“ 
 

Předložená teoretická práce se zabývá velice zajímavým tématem, a to poměrně novým 

fenoménem v mezilidských vztazích, přátelé s výhodami. V první kapitole této práce autorka 

představuje teorie výběru partnera z evoluční perspektivy a zdůrazňuje rozdílné strategie mužů 

a žen v hledání partnera pro krátkodobý a dlouhodobý vztah. V další kapitole se autorka zabývá 

dvěma typy dlouhodobých partnerských vztahů v dnešní společnosti: manželství a kohabitace. 

Poslední kapitola se věnuje samotnému fenoménu „přátel s výhodami“. 

Autorka cituje přes 100 zdrojů převážně zahraniční odborné literatury. Po formální 

stránce je práce v pořádku, je psaná čtivou formou, její členění do kapitol a podkapitol je 

přehledné, nicméně v textu najdeme řadu překlepů a gramatických chyb (zejména psaní čárek 

ve větách). Před odevzdáním práce by bylo dobré provést jazykovou korekturu. Obsahově došlo 

k výraznému vylepšení práce oproti její první verzi. Chválím zejména rozčlenění 3. kapitoly do 

podkapitol dle jednotlivých aspektů týkajících se přátel s výhodami. V 1. kapitole o výběru 

partnera ale najdeme několik chybějících citací (např. reprodukční investice, str. 8), či 

zavádějící informace, které ale autorka necituje (např. muži preferují krátkodobé vztahy, či že 

impulzem ke vstupu do manželství bývá velmi často až rozhodnutí k početí potomka, str. 22). 

Některé informace obsažené v odstavcích na sebe logicky nenavazují. Čtenář pak může být 

zmaten, jak například sexuální spokojenost u párů žijících v kohabitaci souvisí se sebepobností 

párů žijících v manželství. Dále, informace o znacích preferovaných oběma pohlavími (ve 

smyslu osobnostních charakteristik) cituje pouze jeden zdroj, který ani není uveden v seznamu 

literatury. Studií na toto téma bylo ale provedeno velké množství a i u nich můžeme najít 

v rozdíly, pokud jedinci hledají dlouhodobý či krátkodobý vztah. Seznam literatury také nemá 

jednotné formátování a je velmi těžké se v něm orientovat.    

Zásadnější výtku mám k podobě závěru. Autorka v něm pouze shrnuje to, co již popsala 

v předchozích kapitolách. Postrádám zde nějaké propojení všech kapitol, zejména pak 

komparaci dlouhodobých vztahů se vztahem přátelé s výhodami a zasazení přátel s výhodami 

do evolučních teorií výběru partnera. Z textu také není patrné, jakým způsobem si autorka 

definuje typ vztahu přátel s výhodami, tedy zda podle ní spadá do krátkodobého, či 

dlouhodobého vztahu. Z tohoto vymezení by pak autorka mohla dobře diskutovat 

limity/výhody takového vztahu.  

Mé otázky k obhajobě tedy směřují tímto směrem, tedy do jakého typu vztahu autorka 

přátelé s benefity zařazuje a dokázala by podle toho říci, které aspekty 

dlouhodobého/krátkodobého vztahu z evoluční perspektivy jsou s rozporu s tím, jak si autorka 

tento vztah definuje? 

Přes uvedené nedostatky předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, 

proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře - dobře v závislosti na 

průběhu obhajoby. 
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