
Posudek školitelky na diplomovou práci Bc. Kláry Zelenkové 

 

„Vliv otce a bratra na výběr partnera u heterosexuálních žen  
v osobnostních charakteristikách“ 

 

Předložená práce se zabývá tématem vlivu rodinných příslušníků na výběr partnera. Ačkoli je 
vliv rodičů zkoumán poměrně systematicky, na sourozence se doposud zaměřilo pouze malé 
množství studií. Diplomová práce si kladla za cíl testovat, zda si jsou partneři a bratři/otcové 
podobní v osobnostních charakteristikách, zda je tato případná podobnost modulovaná 
kvalitou vztahu respondentky a bratra/otce během dětství, a v neposlední řadě, zda podobnost 
mezi bratrem/otcem ovlivňuje partnerskou spokojenost. Vzhledem ke skutečnosti, že bratr 
s otcem si jsou vzájemně do značné míry podobní, je v případě testování jejich vlivu na výběr 
partnera vždy potřeba kontrolovat charakteristiky obou dvou. Kromě inovativnosti tématu 
vidím coby nesporný přínos, že autorka testovala nejen samotnou podobnost mezi partnerem a 
bratrem/otcem, ale i její dopad na partnerskou spokojenost, která je v partnerském výběru 
velmi důležitá.  
 Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Na více než 20 stranách 
teoretického úvodu autorka zpracovává téma partnerského výběru, imprintingu, sourozenců a 
osobnosti. Ve své práci vychází z cca 200 převážně zahraničních primárních zdrojů, což je 
úctyhodné. V teoretickém úvodu byla schopna všechna témata propojit, a tak čtenáře připravit 
na vlastní výzkum. Na tomto místě bych ráda vyzdvihla autorčinu ochotu na textu dlouhodobě 
pracovat, ačkoli si jsem plně vědoma skutečnosti, že v některých okamžicích to mohlo být 
náročné. Jsem si však jista, že práce a píle se nakonec vyplatily.  
 Empirická část práce je zpracovaná taktéž kvalitně. Autorka jasně definuje cíle a 
hypotézy a následně podrobně popisuje design studie. Stejně tak výsledky jsou představovány 
systematicky a srozumitelně. V závěru jsou výsledky interpretovány a diskutovány 
s předchozími studiemi. Velice pozitivně hodnotím i skutečnost, že autorka závěrem zmiňuje 
silné a slabé stránky studie, včetně návrhů výzkumů budoucích.  
 Autorka tak jednoznačně prokázala, že je schopna pracovat s odbornou literaturou a 

stejně tak připravit, uskutečnit a prezentovat vlastní výzkum. V průběhu svého studia autorka 
taktéž prezentovala výsledky své bakalářské práce a návrh projektu na diplomovou práci na 
konferencích České a slovenské etologické společnosti. Coby školitelka bych chtěla závěrem 
vyzdvihnout tvrdou práci a píli, s níž autorka po celou dobu diplomovou práci zpracovávala.  

 

Předložená práce jednoznačně splňuje podmínky kladené na diplomové práce, a proto ji 
doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  
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