
Posudek školitelky na magisterskou práci Marie Zunové "Znaky fyzické atraktivity u ideálních a 

aktuálních partnerek homosexuálních a bisexuálních žen“ 

 

V první řadě musím vyzdvihnout autorčinu motivaci tuto diplomovou práci se ctí dokončit. První 

pokus o zakončení magisterské práce se totiž uskutečnil již v květnu loňského roku, nicméně 

vzhledem k psaní práce na poslední chvíli nebylo možné ji řádně dokončit. Studentka se však 

nenechala odradit a nakonec se odhodlaně znovu do psaní teoretické části a výsledků výzkumu s 

vervou pustila. Nutno dodat, že bohužel zase dost se zpožděním, a školitelce nezbývalo než se jí 

věnovat i během vánočního volna. Z důvodu časové tísně jsou proto v práci některé zbytečné chyby a 

nedostatky, a některé mé návrhy byly studentkou nakonec nevyslyšeny, neboť na jejich 

zakomponování již nezbýval čas. Např. na str. 16-17, kde autorka popisuje výzkum týkající se sexuální 

vzrušivosti autorka neuvádí citaci Chiversové a kol. z roku 2004, a chybně popisuje jejich výsledky 

(ženy nebyly signifikantně méně vzrušivé na heterosexuální stimuly než na ostatní - nebyl zjištěn 

žádný signifikantní rozdíl!).  

Dále jako téměř vždy zdůrazňuji, že nastíněné evoluční teorie týkající se sexuálních strategií jsou na 

mnoha místech neuvěřitelně zavádějící. Sice se text v průběhu psaní velice změnil a vylepšil, nicméně 

stále tam straší věty, typu: "Muži se totiž snaží co nejvíce maximalizovat svůj reprodukční úspěch - 

tedy rozšířit svůj genetický materiál mezi co největší počet partnerek, jež jsou k dispozici. Zároveň s 

tím se snaží minimalizovat podíl na otcovské péči u zplozených potomků, neboť se pojí s příliš 

vysokými náklady, jež by je „zdržely" od plození dalšího potomstva." Z toho by se myslím udělalo 

mdlo i Davidu Bussovi.  

Dále, v kapitole zaměřené na rozdíly mezi aktuálním a preferovaným partnerem, což je téma klíčové 

pro projekt autorky, se zdá chybět literatura sociálně psychologická, která se přesně tímto tématem 

zabývá (zejm. autoři Simpson, a Fletcher, ale i další). To je škoda, neboť některé teoretické modely na 

toto téma již existují, a jistě by pak bylo snazší ujasnit si hypotézy a interpretovat vlastní výsledky.  

Samozřejmě obsáhnout všechny zdroje, které jsou k tématu relevantní, by bylo nad rámec této práce, 

nicméně z celkového textu mám pocit, že autorka zbytečně brousí do témat, která až tak relevantní 

nejsou a naopak u těch, která jsou naprosto zásadní, něco chybní. Tím pádem se pak čtenář v 

obsáhlém úvodu na více než 70ti stranách ztrácí a není si jist logikou celého textu.  

Ačkoliv je tedy teoretické části možné mnohé vytknout, nakonec jsem vlastně byla docela spokojená, 

během průběžného čtení jsem se dokonce mnohé dověděla, což mě vždycky potěší, zdá se, že 

autorka skutečně uvedené zahraniční články alespoň částečně četla (a je jich tam uvedeno opravdu 

velké množství!), a navíc se nenechala uchvátit jen jedním typem výzkumů (např. pouze sociálně 

psychologických, biologických či sociálně konstruktivistických) a snažila se obsáhnout své téma z širší 

perspektivy, a hledat spojitosti a spíše vzájemnou konsilienci mezi jednotlivými přístupy, což je v 

kontextu sexuální orientace úkol nadmíru složitý.  

Co se týče empirické části, musím zdůraznit, že od posledního pokusu se autorka nažila na záludnosti 

zpracování dat přijít relativně samostatně a myslím, že se díky tomu skutečně mnohé naučila. 

Nicméně i tak mi je pár věcí záhadou, jako například, zda v analýzách počítala s hodnotami 

jednotlivých stimulů (např. whr 0,6 až 0,1), anebo zda počítala s danou číselnou škálou (obrázek 1 až 

5). Konkrétně na základě jakého údaje třeba počítala absolutní rozdíly mezi ideální a aktuální 

partnerkou. Následně by mě zajímalo, jaké ženy byly z finálních analýz vyřazeny, protože jsem měla 

pocit, že jsme jich v datasetu měli více, než je v práci uvedeno. Jinak řečeno, skutečně jen 35 žen z 

Brazilského vzorku mělo stálou partnerku? Dále mi po celou dobu přišlo divné používání slovního 

spojení "preferovaný rozvoj nějakého znaku" - co přesně autorka míní rozvojem? Přijde mi to 



zavádějící, spíš studujeme typ daného znaku, rozvinuté jsou všechny neboť nedospělé znaky v našich 

stimulech snad ani nemáme. Dále je dost netradiční popisovat tabulky písmeny, a ne číslicemi. Já 

osobně mám pak problém se v tabulkách orientovat, neboť si musím přeříkávat abecedu, ale asi jde 

jen o zvyk.  

Dále bych měla na autorku následující dotazy, k nimž se bude moci vyjádřit u obhajoby, bude-li 

dostatek času:  

1. Nejsem si jistá, zda v práci zazněla následující úvaha - když hovoříme o fluiditě ženské sexuální 

orientace a dvou typech lesbických žen (butch X femme), je možné, že se fluidita týká zejména 

jednoho typu lesbických žen, konkrétně pouze femme? Existuje na to nějaký výzkum, případně co by 

k tomu autorka mohla říct.  

2. Na str. 50 autorka cituje Todda a Penkeho a píše, že "Todd a Penke například zastávají názor, že 

reálný výběr partnera je z hlediska evoluční perspektivy relevantnější, s čímž nesouhlasíme – výběr 

partnera je závislý na okolních podmínkách, prostředí a dalších faktorech, nicméně partnerské 

preference jsou zděděným adaptivním znakem, jež nám umožňuje v rámci evoluce dosáhnout lepšího 

fitness." Lze souhlasit, že bez nějakých nastavených standardů pro výběr partnera bychom si asi 

vybírali zcela náhodné partnery, ale z evoluční perspektivy se do následného genetického materiálu 

promítne především to, jakého partnera si skutečně vybereme. Tím pádem asi nelze říct, že by 

preference partnerů byly z evolučního hlediska to nejdůležitější. A dále by mě zajímalo, zda si autorka 

skutečně myslí, že partnerské preference nejsou ovlivněny okolím, mimojiné například partnerem 

samotným.  

3. Zajímalo by mě, jak by autorka interpretovala výsledek, že ženy sice preferovaly spíše větší prsa, 

nicméně spokojenější v partnerství byly, když jejich partnerka měla prsa odlišná od jejich preferencí.  

4. Autorka zjistila některé mezikulturní rozdíly v preferencích prsou a WHR, nicméně nijak tyto rozdíly 

neinterpretuje, resp. spíš tvrdošíjně hovoří o tom, jak jsou zjištěné preference u zkoumaných 

populací podobné. Proč by však brazilské ženy mohly preferovat nižší WHR a větší prsa než české 

ženy? 

5. Na str. 111 autorka píše, že její "výsledky zároveň do jisté míry vyvrací teorii o formování preferencí 

na základě vlastního nastavení na ose maskulinita-femininita." Vůbec nechápu, jak k takovému 

závěru dospěla.  

 

 

 

Každopádně i přes uvedené nedostatky myslím, že autorka odvedla jistý kus práce a i ve srovnání s 

jinými diplomními pracemi bych se přimlouvala k jejímu úspěšnému obhájení, a navrhovala bych 

hodnocení mezi 2 až 3 v závislosti na jejím výkonu při obhajobě.  
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