
Posudek školitelky na diplomovou práci Magdaleny Šilarové 

"Žárlivost u heterosexuálních mužů a žen v období pozdní dospělosti" 

 

Předložená práce se zaměřuje na téma partnerské žárlivosti u mužů a žen, kteří se nachází 

v období pozdní dospělosti. Přestože je žárlivost na poli evoluční psychologie v posledních 

letech jedním z aktuálních oblastí výzkumu a na téma romantické žárlivosti bylo publikováno 

již mnoho výzkumů, pouze zlomek z nich se zabýval žárlivostí v jiném životním období, než 

je období reprodukční (tj. nejčastěji mezi 18–45 rokem života). Za další inovativní aspekt 

předkládané práce pak považuji to, že se Magda rozhodla téma žárlivosti prozkoumat 

pomocí kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů, ale rovněž i kvantitativní 

dotazníkové metody.  

 

Práce je jasně rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se autorka 

zabývá romantickou žárlivostí, definicemi, typologií, zmiňuje rovněž výzkumy a v neposlední 

řadě rozebírá řadu faktorů, které mají na vnímání a prožívání žárlivosti vliv. Ve druhé kapitole 

definuje a vymezuje pojem nevěra a dále rozpracovává jednotlivé motivace a prediktory 

nevěry. V poslední kapitole rozebírá období pozdní dospělosti, a to v kontextu partnerského 

fungování, sexuality, ale i fyziologických změn spojených se stárnutím. Některé z podkapitol 

a informací mohly být trochu detailněji rozpracované (např. výzkumy zabývající se žárlivostí 

u jedinců v pozdní dospělosti), protože v současné podobě některé informace působí trochu 

povrchnějším dojmem, na jiných místech práce by bylo vhodnější citovat relevantnější a 

aktuálnější literaturu. Celkově ale dosavadní poznání studentka v teoretické části práci velmi 

hezky a přehledně shrnuje. Rovněž bych ráda vyzdvihla, že autorka ve své práci „nekopíruje“ 

slepě strukturu předchozích absolventských prací a rovněž zmiňuje a rozebírá mnoho 

nových a aktuálních výzkumů a poznatků. 

 

Hezky vypracovaným teoretickým úvodem si Magda otevírá cestu k samotné empirické 

práci, která spočívala jednak v kategorické analýze 16 polostrukturovaných rozhovorů (10 

žen a 6 mužů) a za druhé v analýze sady dotazníků, které byly sesbírány v rámci 

rozsáhlejšího projektu týkajícího se výzkumu partnerských vztahů na FHS UK. Autorčin 

vzorek v kvantitativní části práce tvořilo celkem 111 jedinců (41 mužů a 62 žen), přičemž 

respondenti vyplňovali sadu anonymních online dotazníků zaměřujících se na behaviorální, 

reaktivní, majetnickou, úzkostnou, emoční a sexuální žárlivost. Empirická část pak naplnila 

hlavní cíl této práce, výsledky poukazují jednak na klesající tendenci žárlivosti v průběhu 

věku a rovněž na mezipohlavní rozdíly ve všech výše zmíněných typech žárlivosti, kromě 

žárlivosti úzkostné a sexuální. 

 



Práce má jasně definované cíle a hypotézy, působí uspořádaně a díky načtené literatuře 

autorka obstojně diskutuje výsledky svého výzkumu. Ráda bych zde také vyzdvihla autorčinu 

samostatnost a nadšení během psaní celé práce. Chválím také podobu tabulek a zápis 

jednotlivých výsledků, který je podle APA kritérií.  

 

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

jednoznačně doporučuji k obhajobě a s ohledem na množství práce, kterou Magda odvedla a 

na samostatnost při jejím zpracování navrhuji hodnocení výborně. 
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