
 

Posudek školitele na bakalářskou práci Kateřiny Navrátilové: 

„Strategie a požadavky mužů a žen při seznamování v nereproduktivním 

věku“ 

Téma partnerských preferencí je velmi populární oblastí zájmu v oboru evoluční psychologie a bylo 

na ně zpracováno nespočet studií. Autorka práce se vymezila na téma partnerských preferencí u osob nad 50 

let věku, tedy na období, kdy ženy zpravidla ztrácí reprodukční schopnost a u mužů výrazně klesá, což 

považuji za velmi zajímavý počin. Jak se totiž v mnohých studiích ukazuje, partnerské preference často 

souvisí s odlišnými rodičovskými investicemi u mužů a u žen, což by u starších osob mohlo ukázat některé 

zajímavé výsledky, vzhledem k faktu, že po padesátce hodnota reprodukčního potenciálu rapidně klesá. 

 Bakalářská práce má rozsah 50 stran a je v ní citováno více než 70 titulů, převážně zahraničních. I 

přesto, že práce ve své konečné podobě splňuje, podle mého názoru, nároky kladené na bakalářskou práci, je 

v ní patrná časová tíseň, pod kterou byla psána. A to především v teoretické části, kde se autorka ne vždy 

stihla v literatuře zorientovat, a tudíž s ní na některých místech nepracuje správně a celý text se jeví poměrně 

nesourodě až povrchně. I přesto, že jsem v průběhu psaní práce zaznamenala výrazná zlepšení, bylo by text 

možné ještě o hodně vylepšit, především hlubším proniknutím do problematiky. Za poměrně přehledně 

zpracovanou považuji kapitolu „Výběr partnera skrze internet“, jež přímo souvisí a navazuje na empirickou 

část. Naproti tomu bych očekávala větší rozpracovanost kapitoly „Preference závislé na věku“, vzhledem 

k tomu, že právě věkovým vymezením se tato práce odlišuje od kvanta prací zpracovaných na téma 

partnerských preferencí. 

Naproti tomu je část empirická o mnoho lepší a je potřeba zde vyzdvihnout, že autorka k výzkumu 

přistupovala samostatně a kreativně. Za nejzdařilejší část práce považuji popis designu výzkumu a postupu 

při analýze seznamovacích inzerátů. Autorka zanalyzovala úctyhodných 312 inzerátů a následně je podle 

jednotlivých kategorií procentuelně porovnala, leč bohužel u zpracování výsledků chybí porovnání 

jednotlivých kategorií některou ze statistických metod, tudíž nevíme, zda jsou výsledky statisticky 

významné. V tomto podání ale autorka potvrdila většinu stanovených hypotéz, až na jednu, kdy oproti 

očekávání muži nad 50 let věku o sobě v inzerátech uváděli více informací o fyzickém vzhledu, než ženy. 

Tento výsledek činí výzkum velmi zajímavým a nabízí potenciál k dalšímu zkoumání. V diskuzi autorka 

zasazuje výsledky do širšího rámce evoluční psychologie a snaží se je srovnat s výzkumy předešlými, což se 

jí daří poměrně dobře. Oceňuji také kritický přístup k výzkumu a zároveň uvedení několika námětů na 

možná zkoumání seznamovacích inzerátů, jako je například analýza uvedených fotografií. Vzhledem k tomu 

že jsem sledovala velké pokroky v průběhu psaní práce a vzhledem k faktu, že tato studie byla autorčinou 

první zkušeností na poli vědeckém, domnívám se, že má velký potenciál a mohla by jistě pokračovat v této 

studii i na navazujícím magisterském programu. 

I přes veškeré výhrady práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s hodnocením 2. 
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