
POSUDEK ŠKOLITELE NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI RADKY KUČEROVÉ „ZMĚNY V 
INTERSEXUÁLNÍCH INTERAKCÍCH V PRŮBĚHU MENSTRUAČNÍHO CYKLU“

Některé sociální fenomény nacházejí u badatelů překvapivě rychlou odezvu. 

Ukázkovým případem by byl způsob seznamování se formou tzv. speed-datingu či česky 

rychlého rande, které se ukázalo jako velmi účinný metodický nástroj při výzkumech 

zabývajících se výběrem sexuálního partnera. Předložená práce ve své empirické části 

využívá tuto metodiku a zabývá se změnami nonverbálních projevů mužů v závislosti na 

menstruační fázi cyklu ženy, s níž interagují. Výzkumy zabývající se změnami sociální 

percepce, emocionality, chování, kognitivních schopností a dalších aspektů ženské psychiky 

v průběhu menstruačního cyklu patří mezi oblíbené badatelské téma posledních dvou dekád. 

Kromě neverbálních projevů je právě problematika menstruačního cyklu tématem teoretické 

části bakalářské práce. Autorka zde bezpochyby ukazuje, že věnovala velké úsilí studiu 

odborné literatury na dané téma, což se odráží i v poměrně rozsáhlém seznamu literatury (přes

70 titulů). V některých pasážích (kap. Změny v menstruačním cyklu) jsou však jednotlivé 

studie pouze referovány jedna za druhou bez snahy o syntézu, interpretaci či kritiku. Jinde 

(kap. Neverbální projevy při seznamování) se však  přesvědčujeme, že je autorka velmi dobře 

schopna pracovat s odbornou literaturou.

Empirická část práce byla postavena na časově i metodicky velmi náročné analýze 

videí získaných v průběhu speed-datingových sezení. Zde bych chtěl vyzdvihnout, že Radka 

k tomuto úkolu přistupovala samostatně a kreativním způsobem a to jak při tvorbě etogramu, 

tak i při analýze získaných dat, byť její tendence podávat heroický výkon pouze pod časovým 

tlakem může být pro spolupracovníky poměrně vysilující. Získané výsledky naznačují, že ze 

sledovaných projevů dochází v období okolo ovulace k nárůstu pouze délky konverzace u 

mužů, kteří s danou ženou interagují. Vzhledem k tomu, že předchozí studie ukazují, že délka 

konverzace je poměrně kvalitním indikátorem zájmu, jsou tyto výsledky v souladu s řadou 

předchozích studií poukazujících na změny atraktivity v průběh cyklu. V diskuzi pak autorka 

ukazuje, že si je vědoma slabin vlastního výzkumu a zároveň navrhuje možnosti dalších 

analýz a výzkumů v této oblasti.

I přes některé výše uvedené připomínky celkově považuji bakalářskou práci Radky 

Kučerové za velmi zdařilou a navrhuji hodnocení na pomezí výborně a velmi dobře, s tím, že 

finální hodnocení by mělo vykrystalizovat na základě obhajoby.
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