
Posudek školitelky na bakalářskou práci Marie Zunové: 

„Partnerské preference lesbických a bisexuálních žen“ 
 
 
Předložená práce Marie Zunové se zabývá z mého hlediska velmi zajímavým a téměř 
neprozkoumaným tématem partnerských preferencí žen, jež preferují jako sexuální 
partnerky ženy. Vzhledem k tomu, že na podobné téma u heterosexuálních jedinců byla 
učiněna obrovská řada studií, tato cílová skupina si přímo žádala o více pozornosti. 
Studentka na téměř čtyřiceti stranách hutného textu teoretické části práce vycházející 
z více než 150 odborných, většinou anglicky psaných článků a knih, popisuje 
komplikovaná témata jako je fluidita ženské sexuality, genderová nonkonformita a 
ženská sexuální orientace, přičemž bere v potaz i teorie možného vzniku ženské 
homosexuality. Dále se pouští do neméně obtížného tématu fyzické atraktivity, jež se 
snaží nahlédnout zejména z evolučního hlediska. Díky načtené odborné literatuře 
autorka dokáže podstatu této problematiky dostatečně vysvětlit, aniž by zabíhala do 
zbytečných detailů.  

Na konci teoretické části autorka ukazuje, že téma preferencí lesbických žen pro 
atributy fyzické atraktivity je skutečně tématem ve vědecké obci přehlíženým, a navíc 
z evolučního hlediska jde přímo o odborný oříšek, čímž se otevírá prostor pro její vlastní 
kvalitativní explorační studii popsanou v druhé, empirické části práce, na dalších cca 
40ti stranách textu. Autorka si stanovuje jasný cíl – prozkoumat partnerské preference 
lesbických a bisexuálních žen s ohledem na fyzické znaky atraktivity. Pomocí 
polostrukturovaných rozhovorů s dvaceti ženami autorka zjistila mnohé zajímavé 
aspekty zkoumaného tématu – např. to, že ženy na jiných ženách nejvíce oceňují 
upravenost jejich zevnějšku, a také femininní znaky. Vzhledem k tomu, že většina 
respondentek samotných byly femininní ženy, zdá se, že preferují spíše podobnou míru 
femininity u svých potenciálních partnerek, než že by toužily po maskulinních ženách, 
tedy tzv. „butch“, jak se má za to dle všeobecných stereotypů. Ovšem v jiných fyzických 
znacích ženy velmi často poukazovaly na to, že preferují něco, co samy nemají – ukázaly 
se tedy i jisté preference po komplementárních znacích v  preferencích lesbických žen, a 
to včetně preferencí odlišných hierarchických rolí v partnerství.  
 Co se týče přístupu autorky, musím vyzdvihnout její samostatnost, nadšení a 
energii, s nimiž se do této práce pustila, což se myslím v práci jednoznačně a pozitivně 
projevilo, a já jen doufám, že studentka bude v práci na podobné téma v magisterském 
studiu pokračovat.  

 
Celkově práce jednoznačně splňuje podmínky bakalářského eseje, a hodnotím ji 

jako výbornou.  
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