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„Vliv otců na partnerské preference homosexuálních mužů“ 

 

V současné době je vliv rodičů na výběr partnera mezi výzkumníky velice populárním tématem. Valná 

většina prací se ovšem zaměřuje výhradně na heterosexuální jedince, pročež velice oceňuji, že se 

studentka rozhodla jít jinou cestou a zpracovat téma sexuálního imprintingu u homosexuálních mužů. 

Dosavadní studie potvrdily vliv rodičů na výběr partnera v mnoha různých charakteristikách, a ačkoli 

dvě z nich se zaměřily i na homosexuální jedince, žádná do své metodiky nezahrnula důležitý aspekt, 

a sice kvalitu vztahu s rodičem během dětství. 

 Předložená práce je klasicky rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části 

autorka na cca 20 stranách shrnuje dosavadní poznání v oblasti sexuálního imprintingu, který 

následně zasazuje do širšího rámce partnerského výběru. Na tomto místě bych chtěla velice 

vyzdvihnout autorčinu schopnost pracovat s odbornou literaturou (což jenom ilustruje fakt, že 

vychází zejména z primární literatury, konkrétně z cca 130 zdrojů). Autorka tak poskytla poměrně 

ucelený a kvalitně zpracovaný obraz o zkoumané problematice. 

 Samotného výzkumu se zúčastnilo přes 250 homosexuálních mužů, což je dáno autorčinou 

obrovskou angažovaností při sběru dat. Nábor respondentů ze sexuální minority je velice náročná 

činnost, ale autorka navázala spolupráci s několika organizacemi zaměřenými na homosexuální 

tématiku, což jí umožnilo získat tento velice hezký vzorek. Samotné zpracování empirické části je 

precizní, a umožňuje tak čtenáři sledovat jednotlivé kroky jejího počínání. Jedinou mou výtkou je, že 

plně nepopsala část statistické analýzy dat, kde zapomněla uvést, že kromě korelací prováděla i 

regrese, což může naopak ve čtenáři vyvolat zmatek, protože neví, jak k některým závěrům autorka 

dospěla. Je to škoda, protože studentka si dala i se zpracováním dat velikou práci. Nicméně že tématu 

rozumí, dobře se v něm orientuje a je schopna jej kriticky nahlížet, opět prokázala v diskusi, kde 

zdatně interpretuje své výsledky. Celkově hodnotím práci jako velice zdařilou a věřím, že v budoucnu 

z ní vznikne nejedna publikace. 

 

 

Předložená práce jednoznačně splňuje podmínky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s hodnocením výborně. 
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