
Předložená diplomová práce se zabývá v tuzemském odborném písemnictví zatím ne 
příliš zpracovaným tématem sexuálních fantazií. Práce má 114 stran, včetně přiloženého 
dotazníku a jiných příloh, a dalších 5 stran literatury. Obsahuje 41 tabulek a 6 grafů. Práce 
sice není formálně rozdělena na teoretickou a empirickou část, fakticky však v obsahu toto 
dělení zachovává.

Autor na základě relevantní prostudované literatury uvádí v teoretické části přehled 
výzkumů a teorií týkajících se uvedené problematiky a zároveň již zde zdůrazňuje teorie, 
z nichž vychází empirická část práce. V prvním oddílu se zabývá samotnou definicí pojmu 
„sexuální fantazie“, následně v krátkosti shrnuje historii zkoumání sexuálních fantazií. 
Následně se věnuje tématu realizace SF a uvádí výsledky různých výzkumů SF především 
z pohledu rozdílů mezi pohlavími. V závěru teoretické části uvádí výsledky předchozích 
studií užívajících faktorovou analýzu.

Cílem empirické studie je především zjištění velikosti repertoáru sexuálních fantasií 
a identifikace nejvýraznějších vlivů na jeho velikost. Dále pak autor provedl faktorové 
analýzy obsahu sexuálních fantasií obou pohlaví odděleně a s ohledem na dělení dle objektů a 
aktivit, na které je v sexuální fantasii kladen největší důraz. Dalším cílem bylo ověřit, zda 
jedinci obou pohlaví mají vyšší prevalenci, preferenci realizace sexuálních fantasií, jež 
zahrnují přítomnost evolučně relevantních objektů.

Data byla získána od dvou vzorků, a to od dlouhodobých párů jako součást baterie 
dotazníků pro jinou studii a u studentské populace v budově FHS UK a na kolejích Větrník a 
Hvězda. První vzorek tvořily páry, ženy ve věku od 20 do 35 a muži ve věku 20 až 39 let, 
které jsou v minimálně dva roky trvajícím vztahu a do výzkumu se přihlásily na základě 
inzerátu v gynekologických ordinacích. Druhý vzorek tvořili studenti bakalářského či 
magisterského oboru ve věku mezi 18 a 35 lety, kteří měli minimálně šest měsíců trvající 
partnerský vztah. Tito respondenti byli kontaktováni výzkumníkem a není uvedeno, jak byli 
konkrétně do výzkumu vybráni. Další demografické charakteristiky vzorků autor neuvádí. 
Nevysvětluje také, proč druhý vzorek tvořili výhradně studenti a proč je věk u tohoto vzorku 
omezen hranicí 35 let.

Respondenti vyplňovali anonymní papírový dotazník týkající se i dalších oblastí 
partnerského či sexuálního života, k této diplomové práci se vázalo 34 položek, včetně 
obsáhlejších tabulek fantazií. Za participaci byli respondenti obou částí výzkumu finančně 
odměněni.

Výsledky každé části výzkumu jsou vždy hned následovány diskuzí na příslušné 
téma. Výsledky vztahující se k prvním dvěma hypotézám nalezneme na straně 49, v textu se 
však nedozvíme, které z pohlaví má větší repertoár sexuálních fantazií v případě objektů. Ne 
úplně dokončený se jeví cíl „ověřit, zda jedinci obou pohlaví mají vyšší prevalenci, preferenci 
realizace sexuálních fantasií, jež zahrnují přítomnost evolučně relevantních objektů“ –
nalezneme zde odpovědi na H4 a H5, které se ale týkají pouze mužů. U žen byl zaznamenán 
častější výskyt fantazie sexuálních aktivit s někým stejného pohlaví, což z tohoto pohledu 
komentováno není. Další cíle však byly naplněny velmi uspokojujícím způsobem a výsledky 
empirické části práce považuje za velice přínosné. Novátorským krokem je využití dělení 
sexuálních fantasií na objekty (subjekty) a aktivity.

Formální úprava je asi nejslabším bodem této práce. V některých větách chybí slovo 
nebo konec věty, často chybějí ve slovech písmenka nebo se neshoduje podnět s přísudkem. 
V tabulkách se setkávají různé druhy písma a české a anglické popisky. Přehlednosti práce by 
jistě prospělo také jasnější rozdělení částí a kapitol a užití jasného členění v obsahu.

Závěrem konstatuji, že autor ve své diplomové práci prokázala dostatečnou 



schopnost práce s literaturou, orientaci v problematice a vyhovující schopnost formulace 
vlastních názorů. Jeho práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci a k obhajobě ji proto 
doporučuji.

V Praze dne 30.8. 2012                                                                          Mgr. Lenka Tichotová




