
Posudek školitele na bakalářskou práci Marie Chytilové 

„Gay a heterosexuál zvnějšku:přisuzování mužské sexuální orientace na základě vzhledu“ 

 

Dokážeme poznat sexuální orientaci na první pohled? A podle čeho to poznáme? Anebo si to jen myslíme 

a skutečnost je jiná? To jsou otázky, které vedly k uskutečnění zde předkládané práce. Každodenně 

potkáváme neznámé lidi, o nichž si automaticky vytváříme nějaký obrázek již na základě prvního dojmu, 

který ovlivňuje to, jak k danému člověku následně přistupujeme. Všeobecně se má např. za to, že na první 

pohled poznáme sexuální orientaci dotyčného člověka. Přisuzování sexuální orientace je téma relativně 

málo zkoumané a může mít dalekosáhlé důsledky v mezilidské komunikaci, jak osobní, tak například 

obchodní. Ústředním motivem práce je téma předsudků a stereotypů souvisejících s mužskou sexuální 

orientací, jež je širokou veřejností vnímána jako cosi „zženštilého“, přičemž konotace tohoto výrazu velmi 

dobře vystihuje tuto vnímanou souvislost. 

V první části práce autorka na cca 30 stranách shrnuje situaci, výzkumy a teorie, jež s tématem 

vnímání mužské sexuální orientace souvisí, přičemž neopomíjí ani tak zásadní téma jako je společensko-

politický vývoj gay komunity v ČR. Dále oceňuji i nabízenou souvislost s fenoménem tzv. metrosexuality 

a neotřele rozpracované téma sociálních stereotypů. Odkazy na 70 titulů většinou odborných zahraničních 

publikací, dále odkazy na použité internetové zdroje a bohatý obrazový materiál v příloze práce, které si 

autorka samostatně vyhledala a dala do souvislosti se zkoumaným tématem, dokazují její schopnost o 

daném tématu komplexně a kriticky uvažovat, což je podkladem pro inovativní myšlenky, jež do práce 

vnáší a dále rozpracovává v empirické části. Osobně mě např. velmi potěšila v úvodu zmíněná souvislost 

Portmannova doplňování vlastního jevu s vizáží homosexuálních mužů jakožto zvnějšnění něčeho 

niterného, neboť tato teorie problematiku zkoumanou v předložené práci vystihuje a navíc její znalost 

nepovažuji za banalitu.  

Cílem empirického výzkumu, který je obsahem druhé části práce, bylo testovat, zda lze sexuální 

orientaci mužů „správně“ rozpoznat na základě fotografií oblečené postavy se zakrytou tváří a také 

kvalitativními rozhovory s hodnotitelkami identifikovat konkrétní znaky, jež jsou vodítkem pro dané 

hodnocení. Hlavním výsledkem kvantitativní části výzkumu bylo zjištění, že hodnotitelky nepoznávaly 

sexuální orientaci mužů podle použitých stimulů správně. Dále jsme např. na základě dotazníků zjistili, že 

homosexuálové o sebe ve srovnání s heterosexuály více dbají, kladou více důrazu na módu a kvalitu 

oblečení, ovšem značka byla pro obě skupiny srovnatelně důležitá. Podle mého názoru ovšem 

nejzajímavější výsledky přinesla kvalitativní část výzkumu, jež je podrobně rozebrána v diskuzi. 

Nepřekvapí, že homosexuální orientace byla stereotypně přisuzována na základě znaků opečovávání se, 



ovšem úsměvné bylo komplementární zjištění, tj., na základě jakých znaků ženy přisuzují mužům 

heterosexuální orientaci. Zde si dovolím citovat autorku: „(hodnotitelky) často také zmínily, že je oblečení 

zmačkané a ušpiněné, a že dotyčnému špatně sedí, je krátké nebo volné. Ženy heterosexuální muže 

popisovaly tak, že se o sebe příliš nestarají, že jim na zevnějšku tolik nezáleží. Uváděly, že si na sebe muž 

koupí první věc, kterou vidí, a která mu padne. Takže když se během hodnocení objevil na fotce muž, 

který neměl oblečení sladěné, nebo působil nevýrazně, hodnotitelky mu obvykle během několika vteřin 

přisoudily heterosexuální orientaci.“  

 

Bakalářská práce Marie Chytilové je celkově velmi inovativní, kombinuje výzkum kvalitativní i 

kvantitativní, což je dle mého názoru nadstandard bakalářské práce. Ohodnotit musím i přístup autorky 

k práci: její nadšení pro získávání nových informací kombinovaná se schopností informace jak 

vyhledávat, tak „poctivě“ načítat a zpracovávat, a dále samostatná systematická činnost spojená s ochotou 

vše konzultovat, mě přesvědčily o tom, že výsledky práce jsou skutečně kvalitní a jejich první zveřejnění 

se uskuteční ještě letos na V. mezinárodním antropologickém kongrese Aleše Hrdličky.  

 

Jednoznačně navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

 

 

 

V Praze 18-8-2009     Mgr. Jaroslava Valentová 

 

 

 


