
Posudek školitele na magisterskou práci M.Ubryové: Souvislost obličejové podobnosti 
dlouhodobých párů s celkovou a sexuální spokojeností v partnerství

Musím podotknout, že na předkládanou magisterskou práci M. Ubryové, jejíž název zcela vystihuje 

cíle a obsah práce, jsem se jak z pozice vedoucí práce, tak z pozice výzkumníka, velmi těšila. Přestože 

výzkumu charakteristik, které hrají roli při výběru partnera, byla již věnována řada studií, takových, 

které by se věnovaly souvislosti těchto charakteristik a fungování dlouhodobého partnerství, není 

mnoho. V případě výběru partnera na základě fyzické podobnosti a jeho vlivu na partnerskou 

satisfakci to platí dvojnásob. Již v úvodu musím poznamenat, že tato práce rozhodně splnila má 

očekávání, je provedena velmi profesionálně a přináší zajímavé výsledky, které jsou hodny odborné 

publikace. 

Včetně příloh čítá celá práce 128 stran (98 stran bez příloh, 45 stran tvoří teoretický úvod). Autorka 

v textu cituje 104 zdrojů, převážně zahraničních a velmi recentních. V propracovaném teoretickém 

úvodu pak prokazuje velmi dobrou orientaci v problematice. Velmi oceňuji stručná shrnutí na konci 

kapitol, ve kterých pro čtenáře shrnuje nejdůležitější body kapitoly a jasně představuje, ze kterých 

konceptů bude ve svém výzkumu vycházet a jak bude definovat proměnné, s nimiž v rámci své studie 

pracuje.

Za ještě zdařilejší považuji empirickou část práce, v níž autorka přichází s dvěma metodami 

hodnocení podobnosti mezi partnerskými dvojicemi, které srovnává. Jedna z nich je velmi originální a 

dosud nebyla v předchozím výzkumu použita. Proto nechybí ani popis pilotní studie, na níž autorka 

relevantnost a schůdnost použití metody testovala. Popis metodiky práce je zpříjemněn grafickým 

znázorněním designu v místech, kde by pouhý slovní popis mohl být těžko srozumitelný.

Autorka ještě před kvantitativním testováním hypotéz přichází se zajímavými kvalitativními analýzami 

strategií přístupu k hodnocení podobnosti, jejichž popis získala na základě otevřených otázek od 

svých hodnotitelů (škoda, že tyto strategie dále nijak nediskutovala). V rámci testování hypotéz poté 

přichází s dvěma přístupy k analýze dat, z nich jednodušší statistické postupy prováděla zcela 

samostatně a správně popisuje jejich negativa. Použití LMM modelů, jež byly prováděny ve 

spolupráci se statistikem a se školitelem práce, správně zdůvodňuje a popisuje, čímž prokazuje, že 

analýzám porozuměla. Z pozice školitele práce musím rovněž vyzdvihnout velmi samostatný přístup 

autorky, schopnost uvažování nad metodikou výzkumné práce a v její organizaci. 

Krom drobných stylistických nedostatků a překlepů se mi jeví jako hlavní (a téměř jediný) nedostatek 

práce to, že autorka své nesmírně zajímavé výsledky (které jsou místy v rozporu s jejími hypotézami) 

více nediskutuje a nepohrává si více s jejich interpretací, i když se to v tomto případě přímo nabízí.

V kapitole diskuse bych místo dlouhých pasáží shrnujících výsledky a opakováním interpretací 

nalezených v předchozích studiích očekávala inovativnější přístup. 

Jen namátkově – nechápu například, jak může autorka z předkládaných dat vyvodit, že „zdá se tedy, 

že vzájemná podobnost partnerů je spíše založena již na výběru partnera, psychické znaky jsou však

důležité pro dlouhodobý vývoj vztahu“. Jedná se o opakování interpretací z některých předešlých 

výzkumů, v tomto výzkumu však podobnost v psychických znacích zjišťována nebyla. Kdybychom 

např. chtěli zjistit, zda délka vztahu ovlivňuje přisuzovanou obličejovou podobnost (a tudíž zda se 

jedná spíše o záležitost preference na začátku vztahu či vlivu společného soužití), mohli bychom 



testovat, zda délka vztahu predikuje vnímanou podobnost partnerů – což taky autorka udělala, 

nicméně ve výsledcích to neuvádí. Stálo by možná zato tyto výsledky uvést na obhajobě. Zdá se také, 

že vyšší podobnost partnerských dvojic může být způsobena tím, že je navázání dlouhodobých 

partnerských vztahů více ovlivňováno výběrem žen (pro něž jistá míra sobě podobnosti může značit 

lepší budoucí partnerské fungování). Bylo by však dobré zamyslet se nad tím, zda to není artefakt 

výběru vzorku, v němž mohly být ženy v partnerství dominantnější (jelikož přemluvily partnera ke 

spolupráci). Je však zřejmé, že zajímavých výsledků je v práci příliš mnoho, nedostatečnou diskusní 

část práce a snahu vyhýbat se dalším možným ovlivňujícím proměnným proto vnímám jako reakci na 

přehlcení získanými informacemi.

Předkládaná práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na mgr. práci, bez váhání proto navrhuji 

hodnocení 1.

Ve Stirlingu, 12.2 2012 Mgr. KateřinaKlapilová, PhD.




