
Posudek oponenta na diplomovou práci Hany Daňkové 

 „Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a 

preference“ 

 

Předložená diplomová práce se zabývá velmi zajímavým tématem. Existuje poměrně 

řada empirických studií zkoumající vztah mezi pořadím narození jedince a dalšími aspekty 

jeho života. Oblast sexuality však není vědeckými pracemi příliš postihnuta. Hlavním cílem 

předkládané práce bylo analyzovat, zda některé vybrané aspekty sexuality mohou souviset 

s pořadím a pohlavím sourozence jedinců. 

Práce má včetně seznamu literatury a příloh 80 stran textu a je formálně členěna na 

teoretickou a empirickou část. V teoretické části autorka představuje základní metodické a 

teoretické přístupy ke studiu efektu pořadí narození sourozenců a zároveň shrnuje a kriticky 

nahlíží na dosavadní poznatky v této oblasti ve vztahu k sexuálnímu chování.  

V empirické části je představen samotný výzkum věnující se pořadí narození a pohlaví 

sourozenců ve vztahu k sexuálnímu chování a sexuálním preferencím.  K tomuto účelu byl 

použit soubor osob z dvoudětných rodin přejatý z online průzkumu. Hlavním cílem práci bylo 

analyzovat, zda vybrané aspekty sexuality (jako věk prvních sexuálních zkušeností, 

sociosexualita a sexuální preference) souvisí s pořadím narození a pohlaví sourozenců. 

Finální zkoumaný vzorek se skládal ze 4495 osob. Každý z respondentů vyplnil sadu 

dotazníků mapující sourozenecké konstelace a proměnné mapující jejich sexualitu. Výsledky 

ukazují, že existují asociace mezi pořadím narozením a věku prvních sexuálních zkušeností, 

počtem sexuálních partnerů a sexuálními preferencemi. A také ukazují, že mezi pohlavím 

sourozence a sexuálním chováním/preferenci existuje vztah.  V diskuzi autorka ukazuje, že je 

schopna interpretovat svoje zjištění v kontextu relevantních studií a metodologických přístupů 

a je si vědoma limitů své práce.  

Připomínky a otázky oponenta: 

1. Z teoretického úvodu není jasné, proč si autorka jako proměnné v rámci sexuálních 

preferencí vybrala zrovna BDSM a sexuální narcismus. Mohla by se k výběru těchto 

proměnných autorka vyjádřit? Také pojem sexuální narcismus nikde v textu 

nedefinuje. Aby byl sexuální narcismus brán jako sexuální preference, musel by daný 

jedinec vnímat vlastní tělo jako objekt své vlastní sexuální touhy. To ale z použitého 

dotazníku nevyplívá. 

2. V teoretickém úvodu autorka rozvádí předchozí studie na téma vlivu pořadí narození 

sourozenců a zkušenosti s nevěrou, případně žárlivosti. Na tyto otázky se ale 

v empirické části nezaměřovala a např. dotazník SOI-R tyto oblasti přímo nepokrývá. 

3. Vyvarovala bych se do diskuze o zahájení pohlavního života použít 50 let starou studii 

z USA (str. 54).  

4. Jako problematické rovněž vnímám to, že autorka (což reflektuje i název práce) ve své 

práci občas mluví o vlivu pořadí na nějaký faktor (věk první sexuální zkušenosti, aj.), 



přestože z povahy provedené studie o vlivu hovořit nemůžeme, protože se jedná o 

studii korelační. Proč nemůžeme u korelačních studií hovořit o vlivu na něco?  

5. Rozdílný vztah mezi mírou dominantně-submisivních preferencí u žen s bratrem a 

sestrou autorka vysvětluje skrze dominantní/submisivní roli, která se mohla 

promítnout do sexuální dominance/submisivity. Dělala autorka korelační matice i pro 

jednotlivé proměnné, zda spolu souvisejí? Pokud ne, vidím vysvětlení vlivu pořadí 

sourozenců na sexuální preference jedinců skrze osobnostní dominanci/submisivitu 

jako problematickou. Navíc u korelace žen s bratrem se vztah s osobnostní dominancí 

neukázal. Napadá autorku ještě jiné vysvětlení pro tento výsledek? 

Závěrečné hodnocení: 

Po formální stránce je práce přehledně strukturována a je psaná čtivě a srozumitelně. Autorka 

přesvědčivě ukazuje znalost daného tématu, výbornou práci s odbornou literaturou a 

schopnost kriticky ji hodnotit. Z tohoto důvodu považuji předloženou diplomovou práci Hany 

Daňkové za velmi zdařilou a i přes drobné nedostatky ji doporučuji k obhajobě s hodnocením 

výborně.  

 

 

V Praze 18. 9. 2021        Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D. 

 


