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Práce se zabývá zatím v našem odborném psychologickém písemnictví                
zatím ne p říliš zpracovaným tématem. Autor na základ ě relevantní 
prostudované literatury v teoretické části poskytuje p řehled 
výzkum ů a teorií týkajících se uvedené problematiky, vítám  
především zd ůrazn ění rozdílnosti pojm ů gender rozdíly a pohlavní 
rozdíly a kritiku ned ůslednosti v používání t ěchto pojm ů. Tuto 
část považuji za odborn ě p řínosnou a hezky zpracovanou.  
V části empirické pak autor na základ ě zpracování dat získaných 
dvěma dotazníky online registrovanými ov ěřuje platnost n ěkolika 
postavených hypotéz o determinaci jednotlivých druh ů sexuálního 
chování u genderov ě rozlišených skupin. Výsledky jsou v českém 
odborném písemnictví prioritní, zjišt ění lze považovat za odborn ě 
přínosné a hodné dalšího zkoumání. Použité statistick é zpracování 
výzkumné části je velmi kvalitní, žel, n ěkdy na skupinách 
s p říliš malými po čty proband ů. V této části práce nebyla dle 
mého názoru jasná souvislost mezi p ředvýzkumem a hlavním 
výzkumem, co dokazuje zjišt ění korelací ve dvou dotaznících 
předvýzkumu, z nichž jeden pak v ůbec nebyl použit. 
Některé p řipomínky a dotazy: 
1/ nesouhlasím s používáním pojmu pohlavní styk jak o synonyma pro 
soulož: soulož je soulož a pohlavní styk má mnoho j iných forem 
2/ pojem genitálie je odborn ě nesprávný – genitál má člov ěk jen 
jeden, ne n ěkolik genitálií 
3/ sodomie se jako termín nepoužívá, není správné h o zde uvád ět 
4/ zvyšování incidence análního styku souvisí p ředevším 
s rozší řením modelového vlivu pornografie, ur čit ě ne se zvýšenou 
osv ětou (ta totiž poukazuje naopak na jeho škodlivost) – str.35 
5/ odborn ě se termín sexuální pud v souvislosti se sexuální 
pot řebou nepoužívá, správný termín je sexuální apetence  
6/ na str.38 by bylo správné užít termín sociální 
konstruktivismus místo použitého sociální struktura lismus 
7/ str.39: vnitrodruhová (intrasexuální) kompetice je výraz pouze 
pro soupe ření jedinc ů jednoho z pohlaví, druhý princip je 
ozna čován v darwinovské (ne Darwinovské) teorii jako 
intersexuální selekce 
8/ není dostate čně popsáno, jak dosp ěl autor k n ěkterým 
stanoveným hypotézám, nap říklad pro č mají být rozdíly mezi 
skupinami práv ě ve t řech typech sexuálního chování 
9/ pro pr ůměr je vhodn ější používat symbol x, r je totiž symbolem 
pro korelace (str.71) 
10/ na str.85 je v ěcná chyba: nejvyšší hodnoty masturbace dosáhly 
maskulinní, ne androgynní ženy 
11/ vyšší hodnoty pohlavn ě netypizovaných jedinc ů v podstat ě ve 
všech sledovaných dimenzích sv ědčí bu ď o nespolehlivosti 
dotazníku pro zjiš ťování generových rolí (jeho nízké validit ě, 
což vzhledem k jeho stá ří by nebylo v dnešní dob ě nijak 
překvapivé), nebo o tom, že že gender nesouvisí se se xuálním 
chováním 
12/ to, že nebyly dle první hypotézy zjišt ěny rozdíly mezi muži a 
ženami ve v ětšin ě kategorií sexuálního chování, nemusí sv ědčit o 



platnosti sociáln ě konstruktivistických teorií: muži a ženy se 
logicky shodovali ve výpov ědích týkajících se párových 
(vzájemných) sexuálních aktivit, d ělají je totiž spolu, naopak se 
lišili v tom, co d ělají sami. 
13/ rozdíly v sexuálním chování mezi jednotlivými g enderovými 
skupinami v rámci jednoho pohlaví lze vysv ětlit nejen platností 
sociáln ě konstruktivistických teorií, ale i biologickými fa ktory, 
např. hormonálními, p ředevším rozdílností v hladinách 
testosteronu, který má často ur čijící vliv nejen na sexuální 
chování, ale i na pohlavn ě typické psychologické a sociální 
charakteristiky, a to i u žen, zkoumat to však jist ě nebylo 
v možnostech autora, nicmén ě v diskusi by m ěl zmínit i jiné 
možnosti než pouze jednostranné. 
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