
Posudek oponentky na diplomovou práci Moniky Ubryové: Souvislost obličejové 
podobnosti dlouhodobých párů s celkovou a sexuální spokojeností v partnerství 
 
Cílem předkládané práce bylo zjistit, zda obličejová podobnost dlouhodobých partnerů 
souvisí s jejich celkovou a sexuální spokojeností v partnerství. Jde o počin nesmírně 
zajímavý, výtečně zpracovaný a navíc se čtenář dozví řadu překvapivých výsledků a 
závěrů. V teoretické části práce autorka na cca 40 stranách shrnuje recentní odborné 
studie zkoumající podobnost partnerů a různé aspekty partnerské spokojenosti. Text je 
dobře psaný, čtivý, neopomíjí důležité výzkumy na relevantní témata, vychází z velkého 
počtu odborných, většinou zahraničních studií a tak dokazuje, že se autorka v dané 
problematice skutečně vyzná. Příště bych jen uvítala, kdyby autorka dala text před 
odevzdáním přečíst někomu, kdo ovládá gramatiku, aby odstranila zbytečně časté 
hrubky, překlepy či drobné nedostatky jako je přechylování některých ženských 
příjmení do češtiny (Saxtonová), ale jiných nikoliv (DeBruine).  

Co se týče empirické části, je těžké něco vytknout a i přesto, že jsem u několika 
fází plánování a designování tohoto výzkumu byla přítomna, tak jsem se na výsledky 
více než těšila. Cíle výzkumu i metody jsou myslím dostatečně dobře popsány, celý 
výzkum je velmi dobře propracován, a stejně tak nebyl problém porozumět výsledkům. 
Autorka dochází k velice zajímavým výsledkům, podle nichž jsou ženy v sobě-podobných 
párech sexuálně i emocionálně spokojenější, kdežto muži jsou v takových párech naopak 
méně spokojení. 

Výhrady bych však měla k interpretační části práce, neboť autorka interpretuje 
zejména výsledky týkající se žen - podle mě však není problém vysvětlit, že si ženy 
vybírají za partnery soběpodobné muže, s nimiž jsou následně ve vztahu spokojené, 
překvapivé je spíš to, že jsou v takových partnerstvích s muži, kteří spokojení nejsou (a 
obráceně). Předpokládala bych např., že takoví muži potom mají více extrapárových 
kopulací – myslím, že na to má autorka a její školitelka data, takže by to šlo lehce zjistit. 
Taktéž by šlo spekulovat, že ten partner, který je ve vztahu spokojený (tj. žena 
v partnerství se sobě-podobným mužem anebo muž v partnerství se sobě-nepodobnou 
partnerkou), je také ve vztahu více dominantní, neboť dokáže takový vztah udržet i přes 
nespokojenost svého partnera. Co si o tom autorka myslí? Bylo by možné na tuto studii 
navázat nějakými dalšími hypotézami? 

Dále by mě zajímalo, zda autorka u skórů získaných z dotazníků měřících 
celkovou a sexuální partnerskou spokojenost zjišťovala, zda spolu tyto skóry korelují 
v rámci partnerství.  Podle ostatních výsledků by měly korelovat negativně, tedy když se 
v páru vyskytne jeden spokojený, druhý je nespokojený. Pokud je tento předpoklad 
správný, potom by bylo možné výsledky interpretovat i tak, že pro spokojenost obou 
partnerů je třeba pouze určité míry soběpodobnosti, neboť přílišná soběpodobnost či 
její opak vždy souvisejí s nespokojeností jednoho z partnerů.  

Dokázala by mi autorka nabídnout ještě nějaké řešení jejích výsledků? Protože si 
myslím, že práce by si zasloužila publikaci, je třeba důsledně zvážit možný význam 
těchto výsledků.  
 
Vzhledem k nepropracované interpretační hodnotě práce navrhuji hodnocení 1-2 
v závislosti na obhajobě.  
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