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Práce se zabývá zatím v našem odborném psychologickém a sexuologickém písemnictví zatím 
málo zpracovávaným tématem. Základní otázka, kterou si diplomantka položila je velmi zajímavá 
a originální: bude tzv. všímavost závislá na sexuální orientaci? Její druhá otázka, zda bude závislá 
i na pohlaví, byla kladně zodpovězena už v minulosti (autorka však toto zjištění – snad pro 
podstatně menší soubor respondentů – nepotvrdila).   
Autorka na základě relevantní prostudované literatury v teoretické části poskytuje přehled 
výzkumů a teorií týkajících se uvedené problematiky, především výzkumů v oblasti všímavosti a 
rozdílů mezi muži a ženami a následně i gayi a lesbami (zde však výzkumy v podstatě chybí), 
jakož i různých teorií a aspektů homosexuality (často naprosto nesouvisejících s tématem práce).  
V části empirické pak autorka na základě zpracování dat získaných internetovým dotazováním 
standardním dotazníkem všímavosti ověřuje své hypotézy. Použité statistické zpracování 
výzkumné části je adekvátní. Diskuse je nedostatečná, krátká (necelé 4 strany), autorka v podstatě 
pouze uvádí možná omezení platnosti výsledků, téměř chybí konfrontace se zjištěními ostatních 
badatelů, téměř chybí hledání příčin dosažených výsledků. 
 
Práce je hlavně v oblasti citací velmi nedbalá a formálně nedostatečná:  
 
V seznamu literatury jsou citace velmi často neúplné, chybí především stránkování časopiseckých 
článků, někde i ročník – např. Benda (2006), Brown et al. (2003), nebo i obojí - Cardacciotto et al. 
(2008), Hayes et al. (2003), Sternberg (2000) atd., někde je citace nesrozumitelná (Harris, 2004), 
někde zpřeházená (Thompson a Waltz, 2008), budící dojem nedbalého kopírování textu 
Některé citace jsou neúplné z hlediska výčtu jmen autorů i názvu publikace (např. Fifková et al., 
2002) 
V seznamu literatury chybí tato v práci citovaná díla: Hayes, Plumb (2007) str. 18, Fletcher a 
Hayes (2005) str.20, Nolen-Hoeksema (1991) str. 20, Rosh (2007) str. 20, Frost a Mayer (2009) 
str.39, Carson a Langer (2004) str. 50,  na druhou stranu je v seznamu literatury uveden Fletcher 
(2005), na kterého jsem nenašel odkaz v textu 
Někde se liší letopočet v textu a v seznamu literatury (např. u Dhamika 2009 – v textu na str.9 
2008, Germer 2005 v textu na str. 16 2005a – kde je 2005b – není to pouze nedbalé kopírování 
názvu citovaného díla? 
Citace v textu jsou gramaticky často nesprávné, například ve tvaru: podle Brown a Ryan 
V textu je někdy plná citace s vyjmenováním všech autorů, někde zkrácená (např. str.42), nutno 
sjednotit 
Prosím o vysvětlení tabulky 1 na str.25, nebyla mi srozumitelná 
Prosím o vysvětlení formulace v první větě na str.61 
 
     Závěrem konstatuji, že autorka ve své diplomové práci prokázala schopnost vytvořit 
smysluplný výzkumný projekt, schopnost práce s odbornými zdroji, schopnost adekvátního 
statistického zhodnocení výsledků, nicméně malou důkladnost a důslednost, a to hlavně v oblasti 
práce s literaturou. Její práci sice k obhajobě   d o p o r u č u j i,   ale navrhuji známku pouze 
dobře. 
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