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Posudek školitele na diplomovou práci  

Název práce: „Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a 

preference“ 

Autor práce: Bc. Hana Daňková 

Školitel: Mgr. Radim Kuba 

 

Hana Daňková (Pitáková) ve své magisterské diplomové práci navázala na svoji 

předchozí výzkumnou činnost. Souvislosti pořadí narození a sexuálního chování osob se 

věnovala i ve své bakalářské práci a v práci diplomové se již zaměřila na konkrétnější aspekty 

a praktické řešení výzkumných otázek.  

V předložené diplomové práci shrnuje (tak, jak bývá standardem) základní teoretická 

východiska k problematice – např. obecné informace k teorii pořadí narození, možné matoucí 

proměnné či vztah k rodičovským investicím apod. Ačkoliv problematika pořadí narození je již 

mnoho let zájmem nemálo vědců, oblast sexuálního chování lidí je z tohoto hlediska relativně 

málo probádaná a aktuální. Velmi proto oceňuji, že je v práci věnován prostor i současnému 

stavu poznání a recentním výzkumům. Rovněž musím pochválit za kvalitu odborného textu – 

již v teoretické části je vidět, že autorka prostudovala dostatek studií, dobře je zná, umí je 

zhodnotit, nacházet jejich silná a slabá místa a také upozornit na možné další výzkumné otázky 

z nich plynoucí. 

V praktické části práce studentka analyzovala soubor 4495 osob pocházejících 

z dvoudětných rodin, a to z několika různých hledisek. Zaměřila se na vybrané proměnné, 

které související s lidskou sexualitou, a to s ohledem na pohlaví sourozenců. Pozornost byla 

věnována především prvním sexuálním zkušenostem, počtu sexuálních partnerů, 

sociosexuální orientaci (SOI-R) a dominantně-submisivním sexuálním preferencím. 

Studentka pracovala pečlivě, a ačkoliv se řešení diplomové práce trochu protáhlo a 

bylo proloženo několika „tvůrčími pauzami“, lze její přístup celkově označit za systematický. 

Byla velmi iniciativní, aktivně si dostudovávala a promýšlela např. statistické metody, 

interpretace výsledků apod. Rovněž se snažila využívat konzultací, a to jak se mnou, tak ve 

finálních fázích při zpracovávání dat i s konzultantem prof. Flegrem.  
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Studentka během studia rovněž věnovala energii do přípravy grantového návrhu 

GAUK, které následně i získala a pracovala na jeho řešení. Analýzy z této diplomové práce 

budou představovat i hlavní náplň výstupů ze zmíněného GAUK projektu.   

Celkově spolupráci s Hankou hodnotím velmi pozitivně, neboť byla z mého pohledu 

opravdu velmi příjemná a přínosná. Myslím, že splnila vytyčené cíle a její diplomová práce 

patří k velmi dobrým. Práci určitě doporučuji k obhajobě, a to s hodnocením „výborně“. 

 

Otázky: 

1) Je mi jasné, že pro studentku byla aktuálně přes prázdniny priorita dopsání diplomové 

práce a následně příprava na ústní státní zkoušku. Pevně věřím, že po obhajobě se vrátí k 

intenzivní přípravě odborného článku – rád bych se zeptal, jaký bude časový harmonogram 

a jestli je reálné ho submitovat např. do konce října? (přeci jen čas kvapí ☺) 

 

V Praze 18. 9. 2021 

 

Mgr. Radim Kuba 

radim.kuba@natur.cuni.cz 
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