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Předložená práce se zaměřuje na dosud velmi málo zkoumané téma – na partnerskou 

dominanci v kontextu dětské genderové nonkonformity a sexuálních rolí u mužských homosexuálních 

párů. Přestože je dominance na poli evoluční psychologie v posledních letech jedním z aktuálních 

oblastí výzkumu a na téma partnerské dominance bylo publikováno již mnoho výzkumů, pouze 

zlomek z nich se zabýval partnerskou dominancí u mužských homosexuálních párů. Za inovativní 

aspekt pak považuji propojení rovin partnerské dominance, genderových a sexuálních rolí.  

Práce je jasně rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se autorka zabývá 

definováním a vymezením pojmu dominance a moci, což není díky velkému množství literatury a 

častému směšování termínů jednoduché. Nicméně studentka tuto problematiku související s definicí 

dominance a jejím rozdělením na různé druhy podle rozdílných autorů velmi hezky a přehledně 

shrnuje. V teoretické části své práce se dále zabývá definováním sexuálních rolí u homosexuálních 

jedinců a následně pokračuje kapitolou, která se týká genderové nonkonformity. Poslední

z jmenovaných kapitol by mohla být trochu lépe propracovaná, v této podobě působí trochu 

povrchnějším dojmem. Každopádně jinak hezky vypracovaným teoretickým úvodem si studentka

otevírá cestu k samotné empirické práci, která spočívala ve vypracování sady dotazníků a 

psychologických testů, které byly následně online distribuovány zadaným homosexuálním mužům.

Výzkumu se zúčastnilo celkem 88 gayů, kteří měli v době účasti na výzkumu dlouhodobý partnerský 

vztah. Empirická část pak naplnila hlavní cíl této práce, výsledky poukazují na určitou spojitost mezi 

partnerskou dominancí a dětskou genderovou nonkoformitou a dále na spojitost mezi partnerskou 

dominancí a sexuálními rolemi. 

Práce má jasně definované cíle a hypotézy, působí uspořádaně a díky načtené literatuře 

autorka obstojně diskutuje výsledky svého výzkumu. Ráda bych zde vyzdvihla autorčinu

samostatnost, nadšení a preciznost během sběru dat, což dozajisté vyžadovalo dobré organizační a 

komunikační schopnosti. Rovněž všechny statistické analýzy provedla autorka po vysvětlení 

samostatně stejně jako jejich popis a interpretaci výsledků. Vzhledem k tomu, že předkládaná práce 

nemá žádné závažné formální nedostatky, práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a s ohledem na 

množství práce, kterou studentka odvedla a na samostatnost při jejím zpracování navrhuji hodnocení 

výborně. 
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