
Posudek oponentky na bakalářskou práci Kateřiny Stránské: Krátkodobé a dlouhodobé 

vztahy z pohledu evoluční psychologie 

 

Studentka si ve své teoretické bakalářské práci volí jako téma velmi komplexní oblast 

partnerských vztahů, kterou uchopuje a prezentuje převážně v kontextu evoluční psychologie. 

Na celkem 65 stranách autorka ve čtyřech hlavních kapitolách popisuje nejdříve základní 

teoretický přehled, dále evolučně psychologické teorie krátkodobých a dlouhodobých vztahů, 

vybrané výzkumy krátkodobých a dlouhodobých vztahů a v poslední kapitole se zabývá 

rozdílnou metodologií a případnými limity představených studií. V práci autorka pracuje 

s relevantními zdroji, používá převážně primární literaturu, a počet citací čítá přes 200 odkazů 

na zahraniční i českou literaturu.  

 

Přestože je vybrané téma velice komplexní, autorce se daří přehledně prezentovat 

nejdůležitější okruhy dané tématiky. Velice oceňuji velmi pečlivě vysvětlené poznámky pod 

čarou, které zcela jistě pomáhají čtenáři zorientovat se v tématice. Zároveň chci autorku 

pochválit, za citování původních zdrojů u zavedených konceptů a teorií (např. Trivers, 

Hamilton aj.) a prezentování velice nových studií (např. str. 53, Josephs a kol., 2019). Na konci 

každé hlavní kapitoly autorka přehledně shrnuje nejdůležitější prezentované poznatky, tak aby 

se čtenář v textu neztrácel a mohl plynule navázat na další kapitolu. V závěru autorka shrnuje 

poznatky z podrobně provedené rešerše a uvádí limity vlastní práce, především limitovaný 

výběr představených studií, který nesouvisí s nepečlivou prací autorky, nýbrž s nepřeberným 

množstvím studií, ze kterého bylo možno vybírat. 

 

Tato práce by rozhodně mohla sloužit v budoucnu jako výborný základ pro již praktické 

bádání v oblasti partnerských vztahů, případně by mohla posloužit komukoliv jako dobrý 

přehledový studijní materiál pro úvod do zmíněného tématu. Jediné, co bych snad práci mohla 

vytknout jsou občasné překlepy v textu, nedopsaná slova, či vynechané mezery. 

 

V rámci obhajoby bych byla ráda, kdyby se autorka vyjádřila k následujícím otázkám: 

 

1. Na str. 37 autorka prezentuje studii Schmitta (2005), kde Kateřina píše, že se ukázalo, 

že v prostředí, kde jsou ženy ekonomicky závislejší na mužích a je zde minimální 



genderová nerovnoprávnost, ženy vykazují striktní orientaci na dlouhodobé strategie. 

Zajímalo by mě, na jakém vzorku byl výzkum proveden a v jaké zemi. Z přečteného 

textu bych odvodila, že ženy z tradičnějších zemích, které jsou ekonomicky závislejší na 

mužích a genderová rovnoprávnost je zde nízká, budou vykazovat vyšší preferenci pro 

dlouhodobé svazky. Autorka však píše, že se jedná o ženy z prostředí, kde sice jsou 

ekonomicky závislé, ale také zde není velká genderová nerovnoprávnost.  

2. Na str. 43 prezentuje studii Penton-Voak (2003), který ve výsledcích tvrdí, že ty ženy, 

které se vnímaly jako méně atraktivní pro opačné pohlaví, si vybírají femininnější muže 

pro dlouhodobé vztahy, a to z důvodu rizika opuštění v případě dlouhodobých vztahů. 

Ačkoliv autorka později v textu popisuje i výběr partnera u žen, které se vnímají 

atraktivně, zajímalo by mě, zda autorka z rešerše je schopna argumentovat, zda ženy, 

které si jsou vědomy své atraktivity, nevnímají možné riziko odchodu jejich partnera, 

a proto si „dovolí“ vybírat atraktivnější partnery i pro dlouhodobý vztah? Znamená to, 

že tento mechanismus strachu a rizika z odchodu partnera, případného snížení investic 

do ženy a jejich potomků a v extrémním případě snížení možnosti přežití, funguje 

pouze u méně atraktivních žen? 

3. Na str. 52 jsou uvedeny studie zabývající se časovou délkou toho, kdy jsou jedinci 

ochotní svolit k sexuálnímu styku u potenciálního partnera. Zná autorka nějaké studie, 

které řešily stejnou otázku, ale u krátkodobých vztahů? Jak je metodologicky ošetřena 

tato otázka v případě, že se z krátkodobého vztahu vyvine vztah dlouhodobý? Případě, 

zda by mohla autorka objasnit výběr vzorku a metodologii výzkumu ve studii Busse a 

Schmitta (1993; jednalo se o výpovědi ze zkušenosti respondentů, nebo o hypotetickou 

představu?). 

4. Ráda bych se autorky zeptala, zda je schopna na základě své rešerše doplnit, jaké 

inovativní studie na poli výběru partnera by bylo možno do budoucna uskutečnit? 

 

Předložená práce nemá žádné výrazné nedostatky, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 

 

      V Praze, 2.6.2019, Mgr. Kateřina Potyszová 


