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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Výzkumné otázky a cíle práce jsou jasně zformulovány v úvodu, v empirické části jsou výzkumné 

otázky precizně převedeny do hypotéz, které jsou důsledně statisticky otestovány na datech 

z vlastního šetření. Práce má standardní podobu, kdy na přehledovou teoretickou část navazuje 

empirická část věnovaná statistické analýze dat a interpretaci výsledných zjištění.  

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Seznam použité literatury dokládá, že autorka má více než dostatek znalostí jak z oblasti obecnější 

teorie, tak z oblasti výzkumné praxe. Vzhledem k tomu, že dvojitý standard nebyl u nás předmětem 

zkoumání, je literatura převážně cizojazyčná. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka provedla vlastní rozsáhlé dotazníkové šetření pomocí online dotazování. Podařilo se jí 

vyšetřit 500 respondentů z technických a humanitních fakult (záměrný výběr – jedna z výzkumných 

otázek zjišťovala názorový rozdíl daný oborem studia). Je si vědoma toho, že výzkum není 

reprezentativní pro nějakou populaci (např. studenty), ale reprezentuje názorové rozdíly mezi obory 

studia, studenty a studentkami… 

 

Klíčová část dotazníku věnovaná dvojitému standardu byla inspirována zahraničními výzkumy. Při 

výzkumu byly dodržen standardní postup, o kterém je v práci podaná dostatečně podrobná 

informace: zajímavě uchopená pilotáž, předvýzkum, podrobný průběh sběru dat.   

 

K výzkumnému instrumentu (otázkám) mám jednu připomínku. Vzhledem k důrazu, který se v 

dvojitém standardu klade na počet sexuálních partnerů (příležitostných, celkových) bylo vhodnější 

dotazovat přesný počet a ne intervaly (0, 1-5, 6-10…). Následně to vytváří nejasnost, když se 

srovnávají průměry – zjevně nejde o počet partnerů, ale o průměr z hodnot kódů 0,1,2….. 

 

Data jsou zpracovány v programu SPSS – hlavním analytickým postupem je statistické testování 

rozdílů v průměrech za vybrané otázky nebo součtové indexy (muži x ženy, mladší x starší studenti, 
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studenti techniky x humanitních oborů, ateisté x věřící). Využita je i korelační analýza. Provedené 

analýzy postupy jsou v textu podrobně zdůvodněné, jsou zcela adekvátní pro potvrzení či vyvrácení 

hypotéz. Výsledky jsou s dostatečným nadhledem interpretovány přímo v návaznosti na provedenou 

analýzu, především pak v závěrečné kapitole věnované diskusi hlavních zjištění. 

 

Jako konzultant, se kterým byl postup analýzy dat mnohokrát probírán, bych asi neměl mít ke 

konečné podobě této části práce výhrady, ale přesto:  

-Považuji sice za vhodné, že autorka nezkopírovala do textu výstupy z SPSS, ale při přepisu došlo 

k několika chybám (tab.10, tab.28) 

-Autorka měla nabídnout nějakou sevřenější, či koncentrovanější prezentaci dat (sloučit několik 

tabulek do jedné…) – 32 tabulek a 6 grafů zařazených do textu je opravdu hodně, přičemž řada 

z nich ilustruje statisticky nevýznamné rozdíly mezi srovnávanými skupinami. Také jde o to, že 

analýza je takto dost jednotvárná a pro čtenáře pak málo poutavá. 

-I když si autorka klade velký počet výzkumných otázek a testuje řadu hypotéz, které tvoří logický 

celek a práce je zatížena přemírou analýz, některé, z mého pohledu relevantní otázky zařazené do 

dotazníku, nebyly v analýzách využity. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a 

 

Kvalita argumentů je vysoká a je dána jak kvalitou datového souboru, tak odpovídajícím 

zpracováním dat. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce je napsaná dobrým (odborným) jazykem. Všechny formální náležitosti jsou v pořádku. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Myslím, že je potřeba zdůraznit vysokou kvalitu a hlavně rozsah provedeného výzkumu. Navíc 

v Česku jde o první výzkum dané problematiky. Avšak nelze nevyzdvihnout i teoretickou část, kde 

autorka v opravdu sevřené podobě podává poučený výklad zkoumané problematiky se všemi 

potřebnými náležitostmi. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Myslíte si, že v jiném prostředí (ne mezi vysokoškoláky) nebo ve starší generaci byste zjistila, že 

existuje sexuální dvojitý standard? 

 

Jak se vyrovnáváte s tím, že dotázaní společnosti připisují dvojitý standard a sami jej nemají? 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Práci doporučuji k obhajobě. I přes (drobné) výhrady uvedené v bodě 3 navrhuji hodnocení A.  
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