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GAY A HETEROSEXUÁL Z VNĚJŠKU: PŘISUZOVÁNÍ MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ ORIENTACE NA ZÁKLADĚ 

VZHLEDU 
(Autor: Marie Chytilová) 

 
Autorka ve své bakalářské práci rozvíjí téma velmi zajímavé téma, výzkum, který předkládá 
(zjišťuje adekvátnost přiřazování sexuální orientace mužů ženskými hodnotitelkami na 
základě hodnocení postav bez obličeje na standardizovaných fotografiích), vhodně navazuje 
na předchozí zahraniční práce na podobné téma a rozvíjí výzkum J. Valentové provedený na 
souboru dat a obrazovém materiálu.  
Úvodem chci poznamenat, že se jedná o práci velmi komplexní. V teoretické části autorka 
cituje 67 zdrojů (převážně zahraničních) a řadu relevantních zdrojů internetových, z textu je 
tedy patrné, že autorka se v gay problematice velmi dobře orientuje z různých úhlů pohledu, 
což oceňuji. V praktické části  poté představuje vlastní výzkum, který zahrnuje jak část 
kvantitativní, ve které autorka používá i složitější statistické analýzy, tak část kvalitativní, ve 
které autorka pomocí polostrukturovaného rozhovoru zjišťuje, jaké znaky hodnotitelky 
k přisuzováni orientace vedly a tvoří kategorie těchto vodítek. Práce je zakončena povedenou 
diskusní částí a nastíněním směru dalšího výzkumu. Vřele doufám, že se jej autorka bude 
účastnit a ve své práci pokračovat, neboť předložená práce vypadá skutečně velmi slibně a 
splňuje a překračuje požadavky kladené na práci bakalářskou, k obhajobě ji tedy jednoznačně 
doporučuji a její čtení pro mne bylo velmi obohacující.  
Musím však přece jen závěrem posudku poukázat na několik malých chybiček či nepřesností, 
které by autorka mohla vysvětlit u obhajoby. Je možné, že níže uvedené poznámky mohou být 
zapříčiněny mou nechápavostí či roztěkaností, zejména v praktické části jsem totiž občas měla 
dojem, že autorka popisuje postup výzkumu a některých analýz příliš stručně na to, abych se 
orientovala ve všech krocích, které byly provedeny (jakoby si některé informace nechávala 
pro sebe, protože jsou příliš banální na to, aby je uváděla, občas ale tato hluchá místa mohla 
být příčinou mého neporozumění textu). 
Mé výtky se týkají především následujících bodů: 

1) Některé speciální pojmy autorka používá v textu bez dostatečného vysvětlení čtenáři 
(např. sexuální atypičnost, coming-out), nebo je vysvětluje až několik stránek poté, co 
se poprvé objeví v textu. Jinak nemám proti teoretické části větší výhrady, možná 
bych doporučila zvolit pro kapitolu „předchozí výzkumy“ méně obecný název.  

2) Další výhrady se budou týkat již pouze praktické části. Autorka v popisu souboru 
dostatečně popisuje soubor mužů na němž byly pořízeny hodnocené fotografie. 
Soubor hodnotitelek ovšem není popsán dostatečně, v textu jsem například nikde 
nenalezla informaci, kolik hodnotitelek se nakonec výzkumu zúčastnilo, což považuji 
za stěžejní chybu. 

3) Popis dotazníku bych uvítala podrobnější, nevím např. zda si autorka otázky vytvářela 
sama, nebo byly převzaty z nějakého oficiálního dotazníku použitého v některém 
z předchozích výzkumů. Z dotazníků např. určuje BMI jedinců, tento pojem však 
nemá v textu vysvětlen, nepíše, jaké jsou např. standardy pro českou populaci a nemá 
v metodice popsáno, jak ho spočetla. 

4) Doporučovala bych do příloh zařadit demonstrativní obrázek hodnocených stimulů. 
5) Oceňuji zařazení pilotního výzkumu, který vedl zlepšení metodiky hlavní části, 

nicméně opět bych uvítala jeho podrobnější popis. 
6) Autorka se zmiňuje, že v průběhu polostrukturovaného výzkumu prováděla rovnou 

zápisky odpovědí. Ráda bych se ovšem dočetla, zda je zapisovala v doslovném znění, 
či již při zápisu tvořila zjednodušené kategorie. V metodách sice uvádí, že provedla 
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kategorickou analýzu s otevřeným kódováním, ovšem její postup nikde nepopisuje a 
ve výsledcích již uvádí jakýsi konečný výčet kategorií, který je velmi zajímavý, ale 
který nejsem bez znalosti postupu autorky schopna zhodnotit. 

7) Nerozumím popisu analýzy výsledku přisuzování sexuální orientace (str.43). Nevím 
co bylo zprůměrňováno (hodnocení všech hodnotitelek na Kinseyho škále pro každého 
muže?, kolik bylo hodnotitelek?) a vstupovalo do T-testu. 

8) Dále bych byla ráda, kdyby autorka vysvětlila rozdíl mezi grafem 1 a grafem 3 na 
str.44-45. Z popisu grafů ani z přilehlého komentáře není rozdíl příliš pochopitelný. 

9) V diskusi se někdy objevují informace z výzkumu, které se neobjevují v popisu 
výsledků (např. že hodnotitelky uváděly, že muž vypadá jako maminčin mazánek či 
metrosexuál),  jsou tyto komentáře zakomponovány ve vytvořených kategoriích? 

 
Celkově však práci hodnotím jako podnětnou, navrhuji známku 1-2 v závislosti na obhajobě, 
které bohužel nebudu přítomna, ovšem věřím, že některé mé dotazy studentka hravě vysvětlí 
předsedající komisi. 
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