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Práce se zabývá zatím v  odborném psychologickém písemnictví, a to zvláště českém, zatím 

ne příliš zpracovaným tématem. Autorka se tématu chopila na vysoce odborné úrovni, 

současně však čtivou formou, což počítám k podstatným positivům práce. 

Autorka na základě relevantní a recentní prostudované literatury v teoretické části poskytuje 

přehled výzkumů a teorií týkajících se uvedené problematiky, tedy především pojetí 

pozornosti a poté orgastickou schopností u žen. Podstatou teoretické části je pak rozbor 

vztahu mezi kognitivními distraktory a ženskou orgasmickou schopností a sexuální funkcí. 

V přehledu jsou shrnuty dosavadní poznatky o ženské sexuální odpovědi, souvislosti 

schopnosti dosáhnout orgasmu a představen koncept kognitivních distraktorů v kontextu 

teorií spectatoringu a kognitivní interference.Tuto část považuji za odborně přínosnou a 

hezky zpracovanou.  

Empirická část se pak zaměřila na vytvoření a psychometrické ověření vlastního měřícího 

nástroje, Dotazníku kognitivních distraktorů (DKD). Ten utváří tři samostatné subškály – 

sexuálního chování (DKD-S), negativního body image (DKD-B) a špatného načasování 

sexuálních aktivit (DKD-C). Všechny subškály byly ověřeny konfirmační faktorovu 

analýzou a vykazují dobrou vnitřní konzistenci. Výzkum pak autorka zaměřila  především 

na explorativní a korelační studii, v níž zjišťovala vztah mezi distraktory jednotlivých 

subškál DKD a ženskou orgasmickou schopností, která byla měřena pomocí mezinárodně 

nejvíce využívaného dotazníku Indexu ženské sexuální funkce od  Rosena et al.. Data byla 

získávána metodou sněhové koule, formou online dotazníku. Výzkumný vzorek tvořilo 

celkově 352 žen ve věku od 18 do 56 let. Na základě Spearmenovy korelace byl zjištěn 

negativní vztah mezi distraktory sexuálního chování, špatného načasování sexuálních aktivit 

a ženskou orgastickou schopností. Proti očekávání nebyl nalezen vztah mezi distraktory 

negativního body image a ženskou orgastickou schopností. Spearmanova korelace pak 

prokázala negativní vztah mezi všemi třemi typy kognitivních distraktorů a ženskou sexuální 

funkcí. Výsledky jsou v diskusní části adekvátně interpretovány a porovnány se 

zahraničními studiemi. Uvažuje i o omezení platnosti získaných výsledků, způsobené 

především metodou sběru dat a naznačuje i směr dalšího výzkumu a možného klinického 

využití poznatků. Použitá literatura je bohatá, recentní a správně citovaná. Nemám k práci 

žádné věcné ani formální připomínky. 

 

Závěrem konstatuji, že autorka ve své diplomové práci prokázala velmi dobrou schopnost 

práce s literaturou, dobrou orientaci v problematice a schopnost formulace vlastních názorů. 

Její práci proto k obhajobě     d o p o r u č u j i     a navrhuji známku výborně. 
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