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Autorka si ve své práci klade za cíl prozkoumat rozdíly v subjektivním vnímání žárlivosti 
u heterosexuálních a homosexuálních žen. Práce je dělena na teoretickou a empirickou část. 
V teoretické části se autorka na 16 stranách zabývá ve třech hlavních kapitolách nejdříve 
žárlivostí, její definicí a typologií, dále nevěrou, opět její definicí, typologií a vlivu zkušenosti 
nevěry na partnerskou žárlivost. V poslední kapitole Eva rozebírá pohled evoluční psychologie 
na žárlivost, kde se věnuje klasickému dělení žárlivosti na sexuální a emoční a pohlavním 
rozdílům v prožívání partnerské žárlivosti. Součástí této kapitoly je taktéž přiblížení některých 
výsledků studií na žárlivosti u homosexuálních jedinců. V teoretické části se sice Eva velice 
podrobně zaměřuje na definice žárlivosti a její různé typologie, což hodnotím kladně, avšak 
méně podrobně propracovává ukotvení v evoluční psychologii, které je pro tuto práci stěžejní. 
Zároveň toto dělení autorka nejdříve nastiňuje na začátku práce a poté se k němu vrací 
v poslední kapitole, což může čtenáře mást. Podobně autorka neprezentuje příliš mnoho 
výsledků studií na partnerskou žárlivost u homosexuální menšiny, ačkoliv zmiňuje rozdílné 
výsledky, které studie naznačují. V neposlední řadě se téměř vůbec nevěnuje podnětům, které 
vyvolávají žárlivost, což je jedna z hlavních výzkumných otázek, které si v práci klade.  
 
V empirické části autorka na 30 stranách předkládá svůj výzkum. Jako formu volí kvalitativní 
analýzu polostrukturovaných rozhovorů (celkem 19 respondentek; 10 heterosexuálních žen 
a 9 homosexuálních žen). Z celkového počtu 19 rozhovorů bylo 17 rozhovorů vedenou mnou, 
případně mou kolegyní Mgr. Zelenkovou. Eva následně rozhovory přepisovala a analyzovala.  
 
V popisu výzkumného projektu a cílů výzkumu (str. 23) si autorka nejdříve definuje velice 
obšírně, co vše si klade za cíl zjistit (např. prožívání žárlivosti, definice, způsob řešení konfliktu, 
porovnání žárlivosti ve vztazích aj.). Následně si strukturovaně klade celkem 3 výzkumné 
otázky, konkrétně jaké podněty vyvolávají žárlivost, jak ženy rozumí žárlivosti a jak ženy reagují 
na představu sexuální/emoční žárlivosti. V následných analýzách se autorka věnuje právě 
těmto třem otázkám, nicméně již nerozebírá minulé vztahy, proměnu žárlivosti napříč vztahy 
či způsob řešení partnerských konfliktů pramenících z partnerské žárlivosti. Rozumím, že 
autorka chtěla podrobně popsat obsah rozhovorů, nicméně pokud nadále určité otázky 
nevstupovaly do analýz, správně by je v cílech uvádět neměla.  
 
Konkrétní analýzy autorka přehledně předkládá v rozdělených kapitolách, které vždy pro lepší 
přehlednost uvozuje shrnujícím odstavcem. Všechny analýzy jsou hezky dokresleny citacemi 
či parafrázemi rozhovorů, u kterých vždy důkladně pozměnila jméno respondentky pro 
zachování anonymity. Uvítala bych na závěr přehledovou tabulku, kde by bylo možné heslovitě 
shrnout výsledky, aby čtenář mohl souhrnně porovnat výsledky u heterosexuálních 
a homosexuálních žen.  
 
V závěru práce Eva velice hezky diskutuje výsledky a snaží se je propojovat s teoretickým 
ukotvením práce. Dále shrnuje limity studie a navrhuje možnosti dalšího zkoumání, např. 
žárlivost ve spojitosti se sexuální touhou jedinců či citovou vazbou.  
 



Práci i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
V Praze, dne 7.2.2019      Mgr. Kateřina Potyszová  
 


