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Předložená bakalářská práce se věnuje tématu, které je v oblasti evoluční 
psychologie velmi aktuální. Partnerskou žárlivostí se doposud zabývala řada studií, 
ale pouze malé množství se týkalo prožívání žárlivosti u homosexuálních jedinců a 
ještě menší množství se zaměřovalo na homosexuální ženy. Cílem autorčiny práce 
bylo proto prozkoumat a porovnat prožívání žárlivosti u heterosexuálních i 
homosexuálních žen. Studentka se rozhodla použít namísto obvyklé kvantitativní 
metody metodu kvalitativní, což považuji za inovativní aspekt předložené studie.  
 
Práce je jasně rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce 
se na přibližně 20 stranách autorka zabývá typy žárlivosti, nevěrou a žárlivostí 
z pohledu evoluční psychologie. Svá tvrzení podkládá odbornou zahraniční 
literaturou, která je ale ne vždy primárně relevantní k danému tématu (např. citování 
studie Baileyho a kolektivu u teorie asymetrických rodičovských investic). Práci by 
opět prospělo lepší strukturování a detailnější rozpracování některých témat. V první 
podkapitole jsou například definovány typy žárlivosti a mimo jiné i žárlivost emoční a 
sexuální. Toto rozdělení je zde uvedeno ale velmi zkratkovitě a autorka se k němu 
pořádně vrací až na konci teoretického úvodu. Jiným příkladem mohou být krátce 
zmíněné strategie tzv. mate guardingu na straně 9, které ale na tomto místě působí 
vytrženě z kontextu. Autorka v teoretickém úvodu věnuje hodně prostoru žárlivosti 
z pohledu evoluční psychologie, ale málo rozpracovává témata, která jsou vzhledem 
k cílům výzkumu rovněž velmi důležitá – například podněty, které ovlivňují žárlivost.  
 
Samotný výzkum spočíval v analýze polostrukturovaných rozhovorů s cílem 
porozumět tomu, jak vnímají žárlivost a její jednotlivé typy (sexuální x emoční) 
homosexuální a heterosexuální ženy. A dále zjistit, jaké podněty u respondentek 
vyvolávají žárlivost, jak žárlivost ovlivňuje partnerských vztah a zda se žárlivost mění 
v průběhu vztahu a rovněž u minulých vztahů. Výzkumu se zúčastnilo celkem 10 
heterosexuálních a 9 homosexuálních žen. Empirická část je již detailněji 
rozpracovaná a chyby, které předchozí text obsahoval, studentka odstranila a 
chybějící věci doplnila. V práci ale pořád chybí detailnější rozpracování otázky, jak 
žárlivost ovlivňuje partnerských vztah a zda se žárlivost mění v průběhu vztahu a 
rovněž u minulých vztahů dané respondentky. Přestože si na začátku empirické části 
práce autorka tento cíl klade, výzkumné otázky k němu již nevztahuje a jasnější 
shrnutí těchto otázek chybí i ve výsledkové části.  
 
V poslední části práce se Eva snaží poměrně úspěšně diskutovat své výsledky 
s předchozími studiemi. Poměrně nešťastně ale pracuje s literaturou a v textu se tak 
často stává, že vlastně cituje své výsledky skrze jinou literaturu (např. hned první 
odstavec na str. 47). K obhajobě by si autorka měla připravit především interpretaci 
výsledků týkající se právě otázek, jak žárlivost ovlivňuje partnerských vztah a zda se 
žárlivost mění v průběhu vztahu a rovněž u minulých vztahů.  
 
I přes uvedené nedostatky (především v teoretické části) práci doporučuji k obhajobě 
a v závislosti na obhajobě navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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