
Posudek školitele na bakalářskou práci J.Zlonického:  

Vliv fáze menstruačního cyklu partnerky na mužskou žárlivost 
 

Autor práce, J. Zlonický, se věnuje tématu změn atraktivity žen pod vlivem fertility skrze měření 

žárlivostní reakce jejich dlouhodobých partnerů. K tomuto účelu pak používá semi-projektivní 

metodu, již jsme v minulosti k měření žárlivosti vyvinuli (Klapilová a kol, 2006) – tato metoda je právě 

pro měření žárlivosti podstatně vhodnější než dotazníková forma, jež byla použita v několika 

předchozích zahraničních výzkumech, jež se podobnému tématu věnovaly. Práce J. Zlonického je 

ojedinělá i v tom, že sleduje změny v mužské žárlivosti a tendencí k nevěře u žen skrze výpověď obou 

partnerů. Z pozice školitele je nutno poznamenat, že ač se J. Zlonický výzkumu a sběru dat sám přímo 

neúčastnil, čistění a analýza dat z tohoto projektu byla nejen velmi zdlouhavá, ale rovněž velmi složitá 

(zejména pro studenta bakalářského studia). Krom práce přímo na těchto analýzách bylo nutno 

napřed rovněž zpracovat také veškerá data z validizační studie k semi-projektivnímu testu, jedná se 

tedy vlastně o dvě studie v jedné práci, což student skromně v práci neuvádí. 

Celá práce má (bez příloh) úctyhodný rozsah 86 stran, je členěna na teoretickou a praktickou část, a 

autor v ní cituje téměř 70 zdrojů, převážně zahraničních. Jako školitelka práce bych chtěla 

vyzdvihnout zejména empirickou část a schopnost složitějších statistických analýz, jež autor prováděl 

zcela samostatně, čehož si velmi cením. Dále je nutno poznamenat, že práci dokončoval bez mého 

školitelského dohledu, takže jsem byla velmi zvědava na konečný výsledek. Celkově mne práce 

nezklamala, výsledky jsou zajímavé a požadavky kladené na bc. práci byly splněny. Ovšem 

samozřejmě, k práci mám i některé výhrady: 

1). Teoretická část práce je méně povedenou částí, není příliš rozsáhlá, v některých pasážích autor 

např. dlouhosáhle vypisuje z fyziologické literatury (např. mechanismus působení antikoncepce). 

Některé zdroje uvedené v seznamu literatury jsem nenašla v textu (např. Cobey), ovšem důkladněji 

jsem tento problém s citacemi nezkoumala. 

2) V metodice se autor často dopouští nepřesností v popisu designu – např. cyklické testy nebyly 

vyplňovány v qualtricsu, ovulace nebyla určována pomocí změny teploty ale pomocí ovulačních testů, 

fáze byly velmi přesně určeny a časové rozmezí na každou fázi cyklu by mělo být explicitně uvedeno 

v textu atd.. Je však nutno poznamenat, že se jedná o chyby, na něž bych coby školitel před 

odevzdáním upozornila. 

3) Výsledky jsou podány poměrně srozumitelně, ač bych uvítala daleko lepší strukturaci textu a více 

tabulek namísto dlouhosáhlého textu (např. v části deskriptivní). Občas se autor rovněž dopouští 

nepřesností v popisu analýz či překlepů, zdvojení grafů (např. na str. 66 je stejný jako ten na str. 70), 

uvádět některé výsledky je pak zbytečné (např. analýzy pro kovariáty a celá tabulka 38 je zbytečná, 

neboť nebylo čtenáři nikde vysvětleno, proč a co je třeba kontrolovat). 

4) Ač se nepodařilo potvrdit některé hypotézy, výsledky považuji za velmi zajímavé. Proto bych 

uvítala ještě podrobnější a propracovanější diskusní část. Jak by např. autor vyinterpretoval to, že 

tendence k nevěře jsou v průměru vyšší právě u normálně cyklujících (oproti ženám užívajícím HA)?  

Navržené hodnocení: 2 v závislosti na obhajobě. 

 



V Praze, 7. 9. 2013      Mgr. KateřinaKlapilová, PhD. 


