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Předložená práce se dotýká několika v současné odborné literatuře probíraných témat. Věnuje se  

problematice sexuálních fantasií, rozdílu mezi mužskou a ženskou sexualitou a rozdílnou reaktivitou 

obou pohlaví na prostředí, ve kterém se vyskytují.   

Na prvních 28 stranách autorka představuje teoretická východiska práce a vysvětluje pojmy, se kterými  

bude dále v empirické části pracovat. Svá východiska Karolína obhájila velmi konzistentně a to jak 

s ohledem na výstupy předchozích studií relevantních pro výzkum sexuálních fantasií a současně 

s ohledem na poznatky vývojové psychologie a evoluční biologie. Úvod je velmi dobrou rešerší 

literatury, byť se v některých částech uchyluje k citacím literatury sekundární, což by v následné 

odborné publikaci bylo vhodné nahradit zdroji primárními. Celkově je počet citací odborné literatury  

(37) spíše průměrný, ale to lze přičítat užití několika review, která jsou na daná témata již publikována, 

a při užití primárních zdrojů by se jistě několikanásobně rozrostl. Rád bych vyzdvihl studentčinu 

komparativní výhodu v psaní delších textů, která práci činní čtivou a pochopitelnou i pro 

nezasvěceného čtenáře.  

Dalších 55 stran je věnováno části praktické, která analyzuje data získaná z dotazníkové studie, která 

na FHS v současné chvíli probíhá. Tato část, včetně diskuse je, dle mého soudu, těžištěm celé práce. 

Data užitá v dotazníku jsou záměrně vybrána tak, aby posloužila účelu práce. Studentka data po 

konzultaci samostatně upravila, vyčistila a připravila ke statistickým analýzám.  

Karolína využívá v práci základní postupy vyhodnocování dat, jako je analýza deskriptivní. Dále, i přes 

svou  předchozí nulovou zkušenost se statistickým zpracováním dat, užívá základní statistické testy 

ANOVA,  Chi2, a regresní analýzu, které si musela osvojit stejně jako užívání programu SPSS 18.0 k 

těmto účelům. V této pasáži bych rád vyzdvihnul schopnost samostatné práce a součinnost při 

konzultacích, kterých nebylo mnoho, ale byly velmi věcné. Karolína je velmi samostatnou studentkou, 

se kterou byla radost spolupracovat.  

Jako nedostatek mohu jmenovat pouze užití pojmu „fitness“ bez kontextu v  tabulce na straně 8, což je 

způsobeno přijmutím tabulky z jiného výzkumu a uniklo i mé pozornosti při kontrole. Věřím, že pokud 

si bude komise při obhajobě přát, výraz a jeho užití bude ospravedlněn.   

Práce má jasně definovaný vzorek, postupy, cíle i hypotézy, je velmi ucelená a soustředí se na téma, 

což opět přičítám studentčině dobré přípravě.  Autorka si je dobře vědoma limitů výzkumu, které velmi 

správě uvádí jak v teoretické části práce, tak i v diskusi. Po formální stránce jsem s výslednou prací 



velmi spokojen, práce prošla od počátku svého vzniku jen málo úpravami, spíše šlo o doplnění částí 

textu, které se týkají specifických rozměrů tohoto výzkumu.  Práce neobsahuje gramatické a stylistické 

chyby a citace jsou jednotného stylu, grafy a tabulky jsou jasně popsané.  

Výsledky práce jsou velmi zajímavé, některé rozporují dosud zažité představy o lidské sexualitě a jejím 

vývoji, což velmi zvyšuje šanci na jejich budoucí publikování.  

Celkově jde dle mého o práci, která zcela splňuje požadavky BP, Karolína odvedla mnoho práce 

samostatně od  čištění a přípravy dat po jejich zpracování, práce má výbornou rešerši literatury a její 

závěry budou po doplnění relevantních zdrojů publikované v některém ze zahraničních odborných 

časopisů  (např. Journal of Sex Research, Journal of Sexual Medicne). Doufám, že studentka bude 

pokračovat v některém z navazujících studií.  

Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou až výbornou,  s ohledem na obhajobu, která by ovšem 

neměla Karolíně činit velkou potíž.  
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