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Posudek dizerta ční práce Mgr.Jaroslavy Valentové: Percepce mužské 
sexuální orientace. FHS UK Praha, 2010 
 
Práce se zabývá zatím v  odborném písemnictví zatím stále ještě ne 
dostatečně zpracovanou problematikou aplikace teorie atribuce (jedné ze 
základních teorií současné sociální psychologie) v oblasti homosexuality, 
resp. jejího vysuzování z percepčních stereotypů. Autorka se při práci na 
teoretické části soustředila na aktuální zdroje a výzkumy z posledních let, s 
důrazem na příslušnou literaturu z interdisciplinárního pohledu na pomezí 
etologie, psychologie a sexuologie.  
Práce je konvolutem pěti článků, dva z nich už byly publikovány, tři jsou 
odeslány k publikaci. Ve čtyřech z pěti je autorka uvedena jako první 
z autorského kolektivu. Práce je uvedena relativně rozsáhlou teoretickým 
přehledem shrnujícím problematiku. K teoretické části lze pak nakonec přiřadit 
i slovníkové heslo Homosexualita z Encyklopedie psychologie editorky 
B.Baštecké. Na teoretické části si cením jednoduchosti a přehlednosti textu, 
toho, že není přehlcován redundantními a rozvleklými úvahami, jak tomu 
v některých společenskovědných kompilacích nezřídka bývá. Na druhou 
stranu bych z formálního hlediska vytkl autorce mnoho chyb v interpunkci, 
občas chybu pravopisnou (Asijské a Africké státy), ojediněle i věcnou 
(Slavomír místo Slavomil Hubálek). 
Část empirickou tvoří referáty (články) shrnující výsledky velmi originálních 
výzkumů týkajících se různých aspektů percepce a atribuce menšinové 
sexuální oreintace heterosexuálními muži, homosexuálními muži a ženami. 
Výsledky těchto výzkumů jsou zde uvedeny v adekvátním statistickém 
zpracování (i když ve srovnání s psychologickými výzkumy jiného typu 
s relativně malými soubory probandů) a v kontextu českého etologicko-
sexuologického výzkumu představují originální a hodnotný příspěvek 
s perspektivou dalšího možného experimentálního výzkumu. Z formálního 
výzkumu bych zde pouze autorce vytkl používání termínu materiál při 
označování lidských probandů (je to však pravděpodobně i úzus časopisů, 
kam jsou články odesílány k publikaci). Jako témy k obhajobě pokládám 
otázku, proč se dle názoru doktorandky (téměř) všechny výzkumy tohoto typu 
provádějí jen u mužské homosexuality (mužských homosexuálů). 
 
Závěrem konstatuji, že autorka ve své dizertační práci prokázala kromě 
schopnosti samostatné vědecké výzkumné práce i dobrou schopnost práce s 
literaturou, výbornou orientaci v problematice,  a vynikající schopnost 
formulace vlastních názorů. Její práci proto k obhajobě 
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