
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kristýny Taskovské „Vliv otců na 
partnerské preference homosexuálních mužů“

Předložená bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat vliv otců na partnerské 
preference u homosexuálních mužů. Práce je klasicky členěna na dvě části: na část
teoretickou a empirickou. Celkově práce vychází z více než sto odborných zdrojů, z 
nichž je větší část tvořena relevantní primární odbornou literaturou. V teoretické části 
práce se autorka na cca 30 stranách textu věnuje tématům teorie výběru partnera, 
imprinting či homosexualita. Teoretická část práce je zpracována kvalitně bez větších 
chyb (občas v textu chybí citace na zdroj, nebo není sjednocený citační aparát), 
zejména stěžejní kapitola o imprintingu je zpracována velmi pečlivě. Kapitola o 
výběru partnera by mohla být na úkor kapitoly o homosexualitě rozpracována trochu 
detailněji a to především části o výběru a partnerských preferencích homosexuálních 
mužů. Třetí kapitola zabývající se homosexualitou působí v práci nadbytečně, 
protože se k samotnému výzkumu nijak nevztahuje a navíc jsou některé uvedené 
teorie (například formování homosexuální orientace, str. 26), formulovány 
zavádějícím způsobem a jsou vytržené z celkového kontextu výzkumných studií. 

V empirické části práce se autorka věnuje svému vlastnímu výzkumu, který si klade 
za hlavní cíl prozkoumat, zda „otcové ovlivňují partnerské preference vybraných 
psychických, fyzických a sociodemografických charakteristik u homosexuálních 
mužů.“ (str. 28). Pro svůj výzkum zvolila kvantitativní metodu dotazníkové studie. 
K empirické části mám tři výtky: Z teoretické části práce není vůbec jasné, proč 
autorka předpokládá, že „Podobnost ve vybraných charakteristikách bude nalezena 
pouze u mužů, kteří retrospektivně hodnotí vztah s otcem během dětství jako 
pozitivní.“ (hypotéza 2, str. 28). Jak sama autorka v diskuzi uvádí, výsledky studií, 
které byly na podobné téma publikované, jsou rozporuplné a většina z nich se navíc 
zabývala vztahem mezi rodičem a jeho heterosexuálním potomkem. Moje druhá 
výtka směřuje k použitým analytickým metodám, konkrétně k analýzám, skrze které 
studentka zjišťuje, zda platí výše uvedená hypotéza č. 2. Pro ověření, zda má 
pozitivní vztah mezi otcem a synem vliv na respondentovy pozdější partnerské 
preference užívá parciální korelace (jako kontrolní proměnná jí slouží míra kvality 
vztahu s rodičem). Skrze uvedenou analýzu ale není možné hypotézu č. 2 testovat, 
parciální korelace nám v tomto případě pouze řeknou (jak studentka dále uvádí), zda 
má vztah s otcem vliv na partnerské preference, či nikoli, ale už neurčí směr tohoto 
vztahu, tedy zda například pozitivní vztah v dětství bude korelovat s preferencemi pro 
partnera podobného otci, či zda to bude obráceně. Z uvedených popisů a tabulek mi 
také není jasné, na základě čeho autorka určovala, zda má vztah s otcem vliv na 
partnerské preference, či nikoli – byla k tomu použita analýza, či byly výsledky 
interpretovány „od oka“?. Například na straně 48 autorka v tabulce uvádí, že u 
položky „Postava s ohledem na tělesnou hmotnost“ byla nalezena pozitivní 
signifikantní korelace. Na další straně je pak do analýz zahrnuta jako kontrolní 
proměnná subškála s-EMBU: Odmítání, v rámci které se již u výše zmíněné položky 
signifikantní výsledek neukáže. Tento výsledek by se přeci dal interpretovat tak, že 
vztah mezi otcem a respondentem má vliv na partnerskou preferenci postavy 
s ohledem na tělesnou hmotnost, což ale studentka nečinní. A konečně v podkapitole 
1.2.2 Metoda a technika sběru dat studentka uvádí, že respondenti vyplňovali 
dotazník „za sebe, svého ideálního partnera a nakonec za otce, tak jak si ho 
pamatují z doby svého dětství (tj. do 15 let)“ (str. 30). Na další straně, je ale věková 
hranice posunuta na 12 let.  



Diskuze výsledků je opět zpracována kvalitně. Oceňuji, že se studentka snaží 
výsledky interpretovat v kontextu předchozích studií a nejde tak jen o opětovnou 
sumarizaci signifikantních výsledků. V rámci obhajoby by mne zajímalo, na základě 
čeho autorka formuluje svou hypotézu č. 2 a dále jakým způsobem určovala, zda má 
kvalita vztahu mezi otcem a respondentem vliv na partnerské preference.

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