
Oponentský posudek na diplomovou práci Marie Zunové "Znaky fyzické 

atraktivity u ideálních a aktuálních partnerek homosexuálních a bisexuálních 

žen“

Jak už název napovídá, předložená diplomová práce si klade za cíl prozkoumat 

partnerské preference fyzických charakteristik neheterosexuálních žen a dále zda má 

případný rozdíl mezi preferencemi a reálným výběrem partnerek vliv na partnerskou 

spokojenost. Pro svůj výzkum si autorka vybírá dvě odlišné lokality – Českou 

republiku a Brazílii.  

Práce je klasicky členěna na dvě části: na část teoretickou a empirickou. V poměrně 

rozsáhlé teoretické části práce se autorka na cca 75 stranách věnuje takovým 

tématům jako je ženská sexuální orientace, partnerské preference a fyzická 

atraktivita, výběr partnera či partnerská spokojenost v lesbických vztazích. Některé 

podkapitoly ale pro práci neshledávám stěžejní, protože se k samotnému výzkumu 

nevztahují a v teoretickém ukotvení se proto jeví jako zbytečné (například 

podkapitola 4.2 a 4.3.). Vzhledem k tomu, že se autorka ve svém výzkumu nezabývá 

partnerskými preferencemi na základě vlastního zařazení na ose maskulinita-

femininita (což by bylo bezpochyby velmi zajímavé, jak sama autorka uvádí v návrhu 

na navazující studie), je popis tohoto rozdělení zbytečně moc podrobný (např. 

podkapitola 1.2.) a čtenář tak z teoretického ukotvení spíše získá dojem, že se 

autorka těmito aspekty ve své studii hodlá zabývat, což nakonec nečiní. V teoretické 

části naopak postrádám určité vysvětlení toho, proč studentka k České republice jako 

další lokalitu výzkumu zvolila právě Brazílii. Na začátku empirické části práce sice 

píše, že se jedná o dvě velmi odlišné lokality (str. 77), ale nikde už neuvádí, v čem 

jsou odlišné a jak by se tyto odlišnosti mohly promítnout do partnerských preferencí a 

reálného výběru partnera. Další části textu jsou poměrně dobře zpracované, ale 

některé z nich obsahují menší množství nepřesností a větší množství zavádějících 

tezí (například graf na str. 17 neodpovídá slovnímu popisu nad ním; na str. 72 se 

objevuje tvrzení, že „muži si partnerku vybírají výhradně na základě toho, jak je 

fyzicky atraktivní…“; nebo různá interpretace výzkumu Baileyho a kol. z roku 1997, 

ve kterém sice lesby preferovaly převážně femininní partnerky, ale ve studii 1 se 



ukázalo, že tyto preference do určité míry závisely na jejich vlastní femininitě –

maskulinitě.) 

Co se týče formálních nedostatků, mám problém s tím, jakým způsobem autorka

v celém textu cituje a pracuje s odbornou literaturou. V práci často chybí odkazy na 

výsledky studií, které studentka parafrázuje. Pořadí citovaných autorů se očividně 

neřídí žádným předem stanoveným pořadím, například řazení dle abecedy. V textu 

pak můžeme nalézt citace ve formě „(Peplau a Garnets, 2000; Bailey a Zucker, 1995) 

(str. 20) a jinde (Mathes & Kahn, 1975; Shackelford & Larsen, 1999) (str. 29). 

Autorka dále v textu používá jak anglické, tak české zkratky (například „et al.“, jinde 

„a kol.“). Doporučila bych tedy pro příště toto citování sjednotit a používat pouze 

jeden z uvedených způsobů. Ten samý problém se pak bohužel objevuje i v 

seznamu použité literatury.

V empirické části práce se studentka věnuje svému vlastnímu výzkumu, který si 

klade tři hlavní cíle: 1) Prozkoumat preference fyzických znaků neheterosexuálních 

žen u jejich potencionálních partnerek (konkrétně pro index tělesné hmotnosti (BMI), 

poměr pasu a boků (WHR), poměr délky nohou ke zbytku těla (LBR) a velikost 

prsou); 2) Testovat, zda existuje rozdíl mezi těmito preferencemi a reálným výběrem 

partnerky; 3) Zjistit, zda míra diskrepance mezi preferovanými fyzickými znaky a 

znaky u reálných partnerek ovlivňuje partnerskou spokojenost respondentek. Pro 

svůj výzkum studentka zvolila kvantitativní metodu dotazníkové studie. 

Bohužel i tato část práce obsahuje chyby. Z teoretické části práce ani z 

jednotlivých hypotéz není vůbec jasné, zda autorka čeká, že se preference pro rozvoj 

daných znaků u českých a brazilských respondentek budou lišit, nebo zda očekává, 

že budou stejné. Teprve až v diskuzi zmiňuje, že jeden z předpokladů byl, že se tyto 

preference budou lišit (str. 106). Dále popis dotazníku RDAS (str. 82 – 85) obsahuje 

chyby. Na str. 82 autorka píše, že celkový počet položek je 16, na str. 83 jich ale 

uvádí pouze 14. Stejně tak obrázek č. 3 (tamtéž) obsahuje 16 položek, nikoli 14 (což 

je mimochodem správný počet). Jako maximální skór dotazníku RDAS udává celkem 

83 bodů, což je opět špatně, celkový možný maximální skór je totiž 69. Studentka 

tedy pravděpodobně posunula škálu o 1 bod, protože škály jsou v dotazníku RDAS 

ukotveny od 0 do 5 (případně do 4) a nikoli od 1 do 6 (či 5). 



Co se týče statistických testů, studentka používá adekvátní statistické metody, 

nicméně přepis výsledků a úprava tabulek by si zasloužily větší pozornost a autorka

by měla být pro příště důkladnější a pečlivější. U korelační analýzy na str. 101 

například chybí označení pro korelační úhel, na str. 103 u lineární regrese jsou 

uvedené hodnoty ve špatném pořadí nebo některé z nich chybí, aj. U některých 

analýz také nechápu měnící se velikosti vzorků (například u deskriptivní statistiky na 

str. 92 v tabulce A a ve slovním popisu tabulky B nebo u korelační analýzy na str. 

97). U této korelační analýzy (str. 97) chybí tabulka s výsledy této analýzy a tyto 

výsledky nejsou vůbec interpretovány v diskuzi. 

Dále by nebylo na škodu lépe zpracovat diskuzi, opomíjí v ní totiž interpretovat 

několik důležitých zjištění – konkrétně na str. 112 autorka uvádí: „Neprokázalo se, že 

by rozdíly mezi preferovanou velikostí prsou a LBR a reálně se vyskytujícími 

hodnotami těchto znaků, nějakým způsobem zasahovaly do partnerské spokojenosti 

těchto párů.“ A dále „Dle našich výsledků partnerskou spokojenost nejvíce 

ovlivňovaly diskrepance mezi preferencí a reálným zastoupením hodnot BMI a

WHR.“ S oběma výroky si dovolím nesouhlasit. Na str. 101 – 103 autorce přeci 

v rámci analýz vyšlo, že GIAP velikost prsou má vliv na partnerskou spokojenost a to 

dokonce odlišně u Brazilek a Češek. Dále GIAP u BMI se po rozdělení vzorku na 

brazilské a české ženy ukázal signifikantní pouze u Brazilek a nikoli u Češek. Pokud 

by tedy autorka chtěla mluvit o nějakých kulturních univerzáliích, tak může mluvit 

pouze o WHR, nebo by do výčtu znaků, které mají v rámci GIAPu vliv na partnerskou 

spokojenost, měla (krom WHR a BMI) zahrnout i velikost prsou. Body č. 5 a 6. 

v závěru práce jsou tedy interpretovány špatně (str. 117). Vzhledem k tomu, že se 

autorka u respondentek nezaměřovala na jejich míru vykazované femininty-

maskulinity, je zavádějící tvrdit, že „Tyto výsledky zároveň do jisté míry vyvrací teorii 

o formování preferencí na základně vlastního nastavení na ose maskulinita-

femininita.“ (str. 111). Takovéto prohlášení by bylo možné učinit až ve chvíli, kdy by 

se autorka nejprve podívala, zda se v jejím vzorku nevyskytují pouze femininní či 

pouze maskulinní ženy a dále porovnala rozdíly v preferencích mezi těmito dvěma 

skupinami žen. Pokud by rozdíly mezi těmito skupinami nenašla, bylo by možné toto 

zjištění diskutovat tím způsobem, jak již studentka činí. Stejně tak je poměrně 

diskutabilní tvrdit, že si ženy vybíraly starší partnerky (str. 105). Podle deskriptivní 



statistiky se sice věk respondentek a jejich partnerek lišil, nicméně další analýzy 

ukázaly, že věk participantek a jejich partnerek signifikantně pozitivně koreloval, což 

můžeme interpretovat jako věkovou homogamii. 

K obhajobě by si autorka měla připravit interpretaci výsledků, které v diskuzi opomíjí 

– tedy to, že celkový skór dotazníku RDAS pozitivně koreloval se sexuální orientací 

respondentek, dále by měla interpretovat zjištění, že se u žen z Brazílie objevil 

negativní trend mezi GIAP indexem velikosti prsou a subškálou partnerské 

satisfakce, ale u žen z České republiky se ukázal přesný opak (tedy pozitivní 

korelace) a pokusit se v rámci mezikulturních rozdílů interpretovat výsledek, že u 

brazilských žen byla objevena negativní korelace mezi celkovým skórem RDAS a 

indexem BMI, ale u českých žen nikoli. 

I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.

V Praze, dne 29. 01. 2015            Mgr. Klára Bártová

     FHS UK


