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   Autorka předložila k oponentuře práci zahrnující 97 stran vlastního textu, v němž přibližně 

polovinu tvoří úvodní teoretická část a další polovinu empirická část vlastní kvalitativní 

studie. Tyto kapitoly jsou doplněny dalšími šesti stranami diskuse a dvěma stranami závěru. 

Navíc je 13 stran literárních odkazů a pět příloh, které zahrnují mimo jiné vlastní použité

dotazníky, klusterovou analýzu femininity a maskulity podle zaměstnání a koníčků. Přínosný 

je i přehled tabulek, obrázků a grafů. Souhrn v českém a anglickém jazyce najdeme v úvodu a 

cizí jazyk je kvalitní.

    Po formální stránce je práce bez vážných chyb, až na výjimky bez překlepů (například na 

str. 22 a 28 pohlavní místo pohlaví). Na straně 40 a na straně 41-42 se opakuje jeden 

odstavec. Limitem posuzování oponenta však bylo to, že měl k dispozici pouze práci v 

elektronické verzi. Zvolený název práce ji dostatečně charakterizuje. 

    Téma práce je vysoce aktuální. Má význam k celospolečenské diskusi o rodičovství gay a 

lesbických párů, k diskusi o registrovaném partnerství (které není součástí občanského 

zákoníku!?), ale i k možným změnám, které provází výběr partnerů obecně v posledních 

desetiletích. Vzhledem k rozsahu se ale zaměřuje jen na páry mužské. 

     Teoretický úvod koresponduje s obsahem vlastní výzkumné práce a téma je adekvátně 

zpracováno. Pojmy femininita a maskulinita by však měly být vysvětleny jasněji a začleněny 

do širšího kontextu (kromě zřetelných odkazů na Lippu), chybí jejich širší charakteristika z

psychologického pohledu (například jak ji chápe dotazník MMPI apod.). Podobně termín 

extraverze se zřejmě ne zcela shoduje s psychologicky běžně používaným pojmem. Nejasné je 

vymezení pojmu androgynie v protikladu k nevyhraněným jedincům (vysoká míra femininity 

a maskulinity), spíše se jedná o některé z variant. 

     Autorka rovněž akceptuje bez zřetelného podkladu soulad genderových a sexuálních rolí

(možná jde o předsudek?), zejména když většina homosexuálních mužů je z hlediska párové 

sexuality versatilních, což autorka respektuje v dotazníku. V praxi není vzácné, že

psychologicky a somaticky maskulinně imponující muži preferují análně pasivní roli v sexu 

(bottom) a naopak. U mužů bez sexuálního partnerského života se spíše jedná o absenci sexu 

se stálým partnerem než o absenci sexu celkově.   

     Snad mohla být zmíněna i problematika domácího násilí, která může s problematikou 

maskulinity (nebo spíše snahou o hypermaskulinní dominanci) souviset. 

    Vlastní metodika výzkumu, hypotézy, popis použitých dotazníků a pretesting jsou dobře a 

jasně zpracované. Výsledky získané od 40 mužských párů jsou rovněž zpracované přehledně, 

obvykle seřazené do přehledných tabulek, sumarizovány a statisticky vyhodnoceny. Nechybí 

analýza fyzických a psychických rysů. Velký význam podobné postavy na partnerskou 

spokojenost asi není v celém souboru překvapivý, bylo by zajímavé studii doplnit ve skupině 

bear a bearloverů (tzv. medvědů a jejich partnerů).



     Práce by si zřejmě zasloužila pokračování a doplnění o zjištění rozdílů/podobnosti v 

psychologických charakteristikách analýzou dalších rysů, případně ji doplnit o déle fungující 

(a tedy časem prověřenější) vztahy, případně o zjištění, které faktory považují partneři za 

důležité při udržení vztahu. Autorka si je vědoma problému, že ideální preference a partnerská 

adaptace nemusí a často nejsou v souladu. 

     Přestože je vědecky těžko uchopitelné, tak empiricky známe páry (ať již heterosexuální 

nebo heterosexuální), kde partneři fyzicky i psychicky spíše připomínají sourozence (nejméně 

u jednoho bývají obvykle přítomny (opět ne jasně definované) narcistické rysy), a na straně 

druhé páry, jejichž individuální odlišnost je velmi zřetelná (a zase naopak najdeme často 

nejméně u jednoho z partnerů narušené sebehodnocení).     

     Interpretace zjištěných údajů a jejich analýza v diskusi je adekvátní. Autorka 

charakterizuje limity své práce a podává adekvátní vysvětlení. Spíše než nedostatky lze 

konstatovat, že práce klade další otázky a naznačuje další směřování vědeckého zájmu. 

Studentka nepochybně prokázala, že je schopná  výborně pracovat s literárními zdroji, i 

vlastní schopnost tvůrčí experimentální práce v dané oblasti výzkumu. Práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce v oboru antropologie a doporučuji, aby ji byla 

umožněna obhajoba. 

      Autorka by se při obhajobě měla vyjádřit k tomu, kde očekává a jakou metodu by použila 

k diferencování rozdílných charakteristik, které by potvrdily (či vyvrátily) spíše empirický 

předpoklad uvedený o dva odstavce výše.  
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