
Posudek školitele na magistersku práci J. Bintera: Pohlavní rozdíly ve výskytu, realizaci a 
obsahu sexuálních fantazií. 

 

V předkládané práci si autor volí řadu relevantních výzkumných otázek vztahujících se 
k fenoménu mužských i ženských sexuálních fantazií (SF). Své hypotézy uspokojujícím 
způsobem testuje, práci nechybí žádné zásadní části. Ve své práci cituje 73 zdrojů, 
relevantních a převážně zahraničních. Nicméně, co se formální stránky týče, text obsahuje 
poměrně vysoké množství překlepů a místy i nedokončených vět, jež nechávají čtenáře občas 
bezradně tápat uprostřed četby. Citace jsou místy nejednotné, nadpisy nestejně veliké a 
strukturace některých nadpisů není dostatečně promyšlena, některé tabulky jsou částečně 
anglicky, neboť jsou vyextrahovány přímo z spss, apod. 

Z vyřčených výtek, by snad mohl vzniknout dojem, že předkládanou práci považuji za 
odbytou či nekvalitní. Opak je však pravdou. Domnívám se, že autor odvedl spoustu kvalitní 
práce. Poskytnul čtenáři kvalitní teoretický úvod, v němž zcela originálním způsobem spojuje 
různé pohledy na výzkum SF, jejich etiologii či problémy s jejich výzkumem spojenými. Dále 
provádí promyšlený empirický výzkum, hypotézy testuje (zcela samostatně) vhodnými a 
někdy docela komplikovanými statistickými nástroji (např. velmi kvalitní kapitoly s popisem 

faktorových analýz obsahů SF). Zajímavé výsledky, jež prezentuje, by vydaly na 3 samostatné 
odborné publikace. Diskuse má určité rezervy a některé výsledky zůstávají nevytěženy, 
některým interpretacím ne zcela rozumím (např. „V případě aktivit se struktury a názvy faktorů 

výrazněji liší při provedení analýzy z dat binárních, dat o vzrušivosti a dat o obvyklosti výskytu, což by 
potvrzovalo předpoklad, že SF 95 s důrazem na aktivity jsou mnohem výrazněji ovlivnitelné skrze expozici 

externím materiálům a realizaci aktivit“), na druhou stranu však místy poskytuje velmi zajímavé 
vhledy, jež ukazují na autorovu orientaci v problematice a schopnost velmi nekonvenčního 
uvažování o výsledcích vědeckých prací (např. vysvětlení výskytu jak dominantních tak submisivních 

SF v jednom faktoru interpretuje pomocí Stollera (1979, 1985), který popsal třetí finální fázi SF, kdy se „děj 
proměňuje a dochází ke změnám rolí postav, což by znamenalo, že jsou v běžné populaci lidé spíše zaměřeni na 

vzrušivost momentu, než výhradně na pozici, ve které se nachází“).  
 
Musím se přiznat, že hodnocení textů J. Bintera je pro mne (po jeho dlouhaletém vedení), 
vždy velmi obtížné. Texty, jež vytváří, v sobě vždy dávají tušit velký potenciál a ukazují na 
autorovu znalost vědecké práce a teorií, nicméně nesou v sobě známku jakési neschopnosti 
zaměřovat soustředěnou pozornost na detaily a úpravu textu. Nemůžeme se rovněž občas 
shodnout na strukturaci textů, což je však otázkou čtenářského posouzení. Po přečtení velké 
řady jeho textů (čímž chci vyzdvihnout autorovu činorodost) jsem, bohužel či bohudík, 
natolik sensitivizována na typ chyb (zejména formálních), které jeho texty obsahují, že 
nejsem schopna zhodnotit, nakolik tyto chyby (ne)kazí požitek z četby čtenářům. Musím však 
uznat, že od doby prvních textů na sobě J. Binter značně zapracoval a výsledky jsou znát. 
Ačkoliv má tedy stávající formální úprava a strukturace textu mgr. práce stále velké rezervy, 
domnívám se, že například teoretická část práce by mohla tvořit, po drobném přepracování 
podklad kapitoly do odborné knihy o lidské sexualitě a zejména bych chtěla velmi zdůraznit 
autorův vývoj v oblasti statistického zpracování výsledků a jejich srozumitelné prezentace. 
 



Se zohledněním výše uvedených výtek a pochval, navrhuji pro předkládanou mgr. práci 
známku 2 v závislosti na obhajobě. Navíc vřele doufám, že se formální nedostatky podaří 
odstranit v budoucích textech J. Bintera, jež budou napsány v průběhu jeho doktorandského 
studia. Rovněž chci vyjádřit přání, že jeho neotřesitelné nadšení pro vědeckou práci spojené 
s a) neotřelými nápady na nové výzkumy a b) neúnavným načítáním literatury a explorací 
nových zdrojů dat, c) ochotou podílet se na organizaci výzkumu kolegů, nikdy nepoleví. 
 
  

 

V Praze dne 7.9. 2012     Mgr. Kateřina Klapilová, PhD. 

 

 


