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vztah“.  Vedoucí práce PhDr. Miloslava Turková, CSc. 
 
Předložená práce nabízí analýzu velmi aktuálního společenského  tématu tj.  vztahu mladé generace 
k partnerskému vztahu.  Snaží se odpovědět na otázku, jaké jsou základní kriteria ve výběru ideálního 
partnera a jak se tyto preference odráží  ve výběru partnera aktuálního. Snaží se odpověď na otázku, 
jaký je vztah  současné  generace k aspektům oceňovaných spíše v tradiční společnosti jako cudnost a 
panenství. Dále se snaží zkoumat postoj  respondentů k nevěře a k možnosti jejího odpuštění v rámci 
partnerského vztahu.  
Práce je vedena kvalitativní výzkumnou strategií formou polostrukturovaných rozhorů s celkem deseti 
respondenty ve věku 20-30 let, z toho polovina mužů. Základním výběrovým kriteriem respondenta 
bylo, aby byl v nesezdaném partnerském vztahu nejméně 1 rok.   
Práce je psaná velmi čtivým jazykem a již  z jejího úvodu je patrna autorčina snaha k tématu přistoupit 
velmi poctivě.  Nicméně navzdory velmi dobré celkové úrovni práce je možné  autorce vytknout 
některé nedostatky a to jak ve způsobu zpracování tj. chyby formálního charakteru (pravopisné chyby) 
tak i  nepřesnosti charakteru věcného mezi než patří zejména nejasný výklad referovaných termínů 
z teoretického úvodu práce.  Zde shrnuje jak společenské faktory ve výběru partnera tak i faktory 
biologické. V této fázi cituje zejména 2 cizojazyčné vědecké studie,  které se komplexně zaobíraly 
tímto tématem.  V rámci referování termínů z oblasti evolučního přístupu k výběru partneru se autorka 
dopouští  chybných výkladů základních pojmů, pravděpodobně díky špatnému překladu textu studií. 
Toto je zřetelné zejména v poznámce 21 str. 12. (nejasná definice reprodukčního úspěchu, chybí i 
citace),  22 (výklad pojmu evoluce je  značně zjednodušený), 23(pohlavní výběr není namlouvací 
strategie, ale popisuje jev, že se v  rámci jednoho pohlaví  se jedinci liší  svým reprodukčním 
úspěchem, jedinci obou  pohlaví mají rozdílné strategie ve výběru partnera a v rámci jednoho pohlaví 
existuje určitá kompetice o partnery).  Bylo by proto vhodnější, kdyby v této fázi  práce  autorka 
využila citace z českých monografií  věnujících se této oblasti (např. Evoluční biologie, Jaroslava 
Flegra, atd.).  Tím by se zabránilo autorčině nepochopení tématu, které je metodice práce vzdálenější i 
když její snahu o četbu odborných studií a jejich citaci hodnotím velmi pozitivně. Dále v  citaci  30 
autorka zmiňuje větší společenskou vybíravost žen, jejíž existence se zobrazuje i  v pohádkách, podle 
mého názoru lze nalézt v mytologickém materiálu i protipříklady  mužské  hypergamie (např. pohádka 
o hloupém Honzovi a její různé varianty). Celá citace 33 trpí velmi špatným překladem ( výrazné oči, 
nejsou znakem atraktivní mužské tváře, ale spíše atraktivní tváře žen). Co se týká zpracování samotné 
výzkumné části práce nelze autorce upřít velmi dobrou řemeslnou dovednost vypořádat se svým 
výzkumným záměrem, výsledky podat velmi přehledně a  na závěr je i  přehledně shrnout. Je však 
nutno konstatovat, že práce v zásadě nepřináší nic dramaticky nového v  poznání vytyčené 
problematiky a pomocí teto mikrosondy autorka pouze potvrzuje výsledky předchozích 
sociologických  studií. Až na závěr, že ženy více než muži,  zmiňují aspekty fyzické atraktivity 
v souvislosti s výběrem partnera. Podle mého názoru, však tento nález mohl být negativně ovlivněn  
celkově malým počtem respondentů, které pak nelze třídit podle dalších demografických kategorií, 
které by mohly mít vliv na pohled na partnerských vztah zkoumaný v předložené bakalářské práci. 
Dalším negativním aspektem práce je, že respondenti byly výhradně z okruhu autorčiných známých, 
což mohlo mít negativní vliv na sdělování citlivých témat z okruhu  percepce cudnosti, panenství, 
zkušenosti s  partnerské nevěrou atd.  a dále také to, že roli v výzkumníka byla žena, což mohlo dále 
ovlivňovat  odpovědi  mužů v oblasti preferencí fyzické ženské atraktivity. Tyto aspekty výzkumu 
však nejsou v závěru práce ze strany autorky jakkoliv reflektovány, což považuji za metodologický 
nedostatek. 
 
Závěr: Předloženou bakalářskou práci považuji za velmi kvalitní. Vzhledem k výše zmíněným výtkám 
ji hodnotím stupněm velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě. 
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