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Předložená práce se dotýká několika v současné odborné literatuře probíraných témat. Jednak naráží 

na problematiku „skryté nebo neinzerované ovulace“ o které se u člověka po relativně dlouhou dobu 

uvažovalo, ale dnes se od těchto úvah spíše upouští. Za druhé na téma mužské žárlivosti a to 

v různých fázích cyklu jejich partnerek.  

Na prvních deseti stranách (6 až 16) autor představuje teoretická východiska práce a vysvětluje 

pojmy, se kterými bude dále v empirické části pracovat.  V mnohem obsáhlejší empirické části (přes 

padesát stran) autor testoval, pomocí projektivní metody, vliv fáze ženského cyklu na specifické typy 

žárlivostních projevů u mužů u stálých párů, kde žena normálně cykluje (celkem 27).  Jako kontrolní 

skupina posloužily páry, v nichž žena necykluje z důvodu užívání hormonální antikoncepce (celkem 

38). Výzkum nebyl designován autorem, ale je součástí širšího výzkumu školitelky, jak autor sám 

uvádí v úvodu práce.  Jak jsem zmiňoval výše, byla užita ne příliš často užívaná projektivní metoda, 

což je velmi zajímavý a pro téma vhodný přístup. Povídky, které autor užívá, byly předem validovány 

a tato část výzkumu je také v BP popsána. Kromě projektivní části design také obsahuje využití 

standardizovaných dotazníků pro kontrolu některých možných vlivů jako např. SOI pro zjištění 

tendencí k navazování krátkodobých sexuálních vztahů, nebo STDI pro zjištění partnerské hodnoty. 

Získaná data jsou analyzována pomocí několika základních statistických a běžně užívaných metod 

(párové T-testy, korelace), ale také pomocí modelu GLM s opakovaným měřením. Předložená BP 

obsahuje celkem 68 převážně zahraničních kvalitních zdrojů (relativně mnoho nových zdrojů – 

vydaných po roce 2000), 38 tabulek a 13 grafů.  

Výsledkem práce je zjištění, že partneři žen, které pravidelně cyklují, nejsou v míře a typu žárlivosti 

(například pozitivní a negativní observační techniky) ovlivněni fází cyklu své partnerky i když tendovali 

spíše k vyššímu skórování – ovšem nesignifikantnímu. Naopak byl zjištěn neočekávaný signifikantní 

výsledek v případě kontrolního (HA) vzorku a to v případě H1 („u mužů, jejichž partnerka normálně 

cykluje (neužívá hormonální antikoncepci) bude v ovulační fázi menstruačního cyklu naměřená 

žárlivost vyšší, než ve fázi luteální“). Tento výsledek autor uspokojivě vysvětluje s ohledem na typ 

pozorovaných proměnných, které mají charakter dlouhodobých procesů.  

Protože později zmíněné se lépe pamatuje, začnu výtkami. Z formálního hlediska je práce spíše 

lepším průměrem. Práce je číslována jinak, než by měla být – číslování souhlasí s obsahem, ale čísla 

na prvních stranách jsou pouze odmazána za zápatí a nikoli naformátována. Značení v tabulkách je 

nejednotné, v textu se střídá české „a kol.“ a anglické „et al.“.  V textu se několikrát autorovi stalo, že 

z množného čísla (vytvořili, udělali) přešel do jednotného (udělal, vytvořil - např. v limitech).  Popisy 

výsledků v textu jsou nekompletní – v zápisu korelací je nutné v textu uvádět oba údaje – sílu testu a 

hladinu signifikance, což v textu někdy je, jindy chybí (s. 23)(v tabulce jsou uvedeny správně) a 

korelační koeficient má nést označení malé r (např. s. 38). Jako největší problém vidím v užití 

barevných označení v tabulkách a grafech, které se při černobílém tisku stane naprosto nepřehledné. 



U grafů (v SPSS běžně rozlišených zelenou a modrou barvou) nelze rozlišit, co zobrazují bez 

odvozování hodnot z tabulek, což nekoresponduje s funkcí grafů – jasně opticky prezentovat 

výsledek. U citací není dodržen jednotný formát – mezery, dvojtečky, nesprávné užívání „a kol.“ u 

některých z nich.  Maličkostí, kterou zmiňuji jen jako upozornění je, že v odborném textu by se autor 

mel vyvarovat osobního hodnocení výsledků („Bohužel se u těchto mužů výsledek nepotvrdil…“ (s. 

75)).  

Po obsahové stránce chybí práci oborové zakotvení, které by v tomto případě bylo velmi vhodné, 

protože by čtenáři usnadnilo chápání problematiky. Autor sice hned v úvodu evoluční perspektivu 

zmiňuje, ale teoretická východiska nejsou uvedena. V popisu validace projektivních povídek by bylo 

vhodné alespoň krátce popsat faktorovou analýzu, zejména její funkci a zmínit typ rotace, který má 

na výsledek testování významný vliv.  Diskuse k výsledku kontrolní skupiny -  (s. 74, odst. 4 a 5) se 

pravděpodobně vztahuje k vysvětlení problematiky vlivu HA na ženu, ale nijak nevysvětluje kladný 

výsledek u kontrolní skupiny z pohledu mužů – prosím vysvětlit při obhajobě.  

Nyní bych přistoupil ke kladným stránkám práce, kterých je mnoho. Ze všeho nejdřív bych rád řekl, že 

můj osobní názor je, že práci takového rozsahu (možná s mírně rozsáhlejším úvodem) a 

komplikovanosti by bylo možné odevzdat celkem bez obtíží i jako práci diplomovou. Autor v ní 

v úvodu přesvědčivě vysvětluje argumenty pro jednotlivé předpoklady, se kterými dále pracuje, text 

je podán čtivou formou a to při zachování odborného rázu, což ukazuje, že student tématu 

porozuměl a je schopen s ním pracovat.  Jan Zlonický ve své práci uvádí velké množství zdrojů, téměř 

dvě třetiny jsou publikovány po roce 2000.  Detailní popis analýz naznačuje, že student dělal SA 

samostatně, nebo jim alespoň velmi dobře rozumí – nechť ohodnotí vedoucí práce. V každém 

případě jde o složitou analýzu i k popisu výsledků a to se stejně jako velmi dobrý popis jednotlivých 

užitých metod a dotazníků studentovi povedlo. Diskuse by mohla být, stejně jako úvod, o něco 

rozsáhlejší, ale to jí neubírá na věcnosti a znovu podotýkám, že celkové penzum práce daleko spíše 

odpovídá práci diplomové, než bakalářské. Na konci práce autor velmi správně vyjmenovává limity 

studie, které spočívají zejména ve velikosti vzorku a směšování (možná) různých druhů HA s různým 

dopadem na ženský organismus a nastiňuje možnosti dalšího výzkumu.  

Osobně bych byl pro to, aby student v práci více vyzdvihl přínos užití projektivní metody, protože jde 

o velmi zajímavý a nápaditý design, který by šel v práci o něco lépe „prodat“. Také bych doporučil 

vyzkoušet jinou statistickou analýzu pro tvoření modelu. Z běžně dostupných analýz byla zvolena ta 

nejdostupnější správná, ale je možné, že při užití citlivějších modelů by se výsledky zlepšily, což je 

pravděpodobně jediná obtíž, která tyto výsledky dělí od případné publikace.     

Celkově je poměr záporů a kladů rozhodně ve prospěch kladů. Většina formálních problémů je 

většinou v režii korektora, nebo trochu pečlivější kolegyně, či kolegy. Práce se zaměřuje na aktuální 

téma, využívá komplexního pohledu na problematiku a data jsou analyzována pomocí pokročilých 

statistických metod. Celkové hodnocení je velmi dobře až výborně v závislosti na obhajobě, ale byl 

bych rád, pokud by bylo možné se přiklonit, na základě posudku školitelky, spíše ke známce lepší.  
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