
Posudek školitelky na bakalářskou práci Kateřiny Stránské 

"Krátkodobé a dlouhodobé vztahy z pohledu evoluční psychologie" 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá z pohledu evoluční psychologie velmi atraktivním 

tématem partnerských vztahů. Tato obsáhlá teoretická bakalářská práce vychází z cca 200 

relevantních českých i zahraničních odborných zdrojů. Přestože existuje velké množství 

prací, které se zabývají jak krátkodobými, tak dlouhodobými párovacími strategiemi mužů a 

žen, tak souhrnnější práce, která by přehledně shrnovala hlavní teorie postulované pro 

párovací strategie a faktory, které na ně působí, v českém prostředí doposud chybí a 

považuji proto za velký přínos, že se Kateřina rozhodla toto téma zpracovat.  

 

Cílem této práce je proto prozkoumat jednak vliv pohlaví a dále i individuální faktory, které 

mají vliv na to, zda jedinec bude mít tendence navazovat spíše krátkodobý či dlouhodobý 

vztah. Protože se jedná o opravdu obsáhlé téma, tak si Kateřina vytyčuje několik 

výzkumných oblastí a to konkrétně 1) preference krátkodobých a dlouhodobých vztahů, 2) 

partnerské preference v kontextu krátkodobého a dlouhodobého vztahu, 3) navazování 

krátkodobých a dlouhodobých vztahů. V rámci těchto oblastí se pak soustředí především na 

zmiňované pohlavní rozdíly a na rozdíly individuální, a to především na věk, sociosexualitu, 

atraktivitu, vztahový kontext a hladinu hormonů. Ve své práci si klade několik výzkumných 

otázek: 1) Jací lidé preferují spíše krátkodobé a dlouhodobé vztahy? 2) Jak ovlivňují 

individuální faktory navazování krátkodobého a dlouhodobého vztahu? 3) Liší se partnerské 

preference v kontextu krátkodobého a dlouhodobého vztahu? 4) Liší se partnerské 

preference spíše na základě pohlaví nebo na základě individuálních charakteristik? 5) 

Vykazují muži pozitivnější postoj ke krátkodobým vztahům nežli ženy? 6) Preferují muži 

vícero sexuálních partnerů nežli ženy? 7) Mají muži v průměru skutečně více sexuálních 

partnerů/krátkodobých vztahů/ než ženy? 8) Vyhledávají muži spíše krátkodobé vztahy a 

ženy vztahy dlouhodobé? 9) Liší se muži a ženy v oblasti navazování krátkodobých a 

dlouhodobých vztahů? Celá práce je pak rozdělena do pomyslných dvou částí, přičemž 

v první z nich autorka vymezuje základní teorie a ve druhé se více do hloubky zabývá 

konkrétními výzkumy, které odkazují k pohlavním a individuálním rozdílům. Předposlední 

kapitola je věnována limitům a metodologickým problémům uvedených studií a stejně tak i 

limitům předkládané práce.  

 

I přes obrovské množství informací, se kterými se musela Kateřina vypořádat, práce působí 

velmi uspořádaně. Jednotlivé podkapitoly na sebe hezky navazují a celá práce se čte velmi 

hezky. Chtěla bych rovněž vyzdvihnout autorčinu samostatnost, nadšení pro dané téma a 

velkou pečlivost, kterou při psaní práce prokázala. Během konzultací i na samotné práci je 



vidět, že jí věnovala hodně úsilí i času a já tak mohu pouze konstatovat, že pracovat 

s Kateřinou byla jedna velká radost a jsem ráda, že jsem ji mohla vést.  

 

Vzhledem k tomu, že předkládaná práce nemá žádné závažné formální nedostatky, práci 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a s ohledem na množství a kvalitu práce, kterou Kateřina 

odvedla a na samostatnost při jejím zpracování navrhuji hodnocení výborně. 
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