
 

Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Kláry Zelenkové: 

„Vliv otce a bratra na výběr partnera u heterosexuálních žen 

v osobnostních charakteristikách“ 

 

Diplomová práce si kladla za cíl otestovat pomocí výpovědí účastnic studie, zda si 
jsou partneři a bratři/otcové podobní v osobnostních charakteristikách a zda je tato 
případná podobnost modulovaná kvalitou vztahu respondentky a bratra/otce během 
dětství a jaký (či zda-li) má tato podobnost vliv na současnou spokojenost ve vztahu. 
Inovativním prvkem této práce je kladený důraz na současné posouzení vlivu jak 
otců, tak bratrů, kdy je možné kontrolovat, zda-li nalezená podobnost partnera s 
bratrem/y nemůže být pouze epifenoménem podobnosti s otcem. 
 
Práce ve své teoretické části pojednává (nejen) z evolučního pohledu o problematice 
partnerského výběru, imprintingu, přítomnosti sourozenců v rodině, osobnosti a 
psychometrice osobnosti. Teoretické statě jsou adekvátně podloženy odkazy na 
odbornou literaturu. Ovšem práce místy trpí nešvarem přílišného spoléhání se na a 
citování základních učebnic psychologie (viz Kassin) i v případě kdy by jistě bylo 
možné dohledat adekvátní primární zdroje. V jednom případě jsem namátkou rovněž 
nalezl chybějící odkaz na citovaný zdroj v seznamu literatury (str. 34, “Kenrick, 
1990”), ale věřím, že se nejedná o systematický problém práce. Trochu nepřehledné 
bylo i zařazení teoretického textu o konceptu Velké pětky jak do Teoretické části, tak 
do metodické části textu. A tak se například čtenář setkává s důležitým konceptem 
slovníkové hypotézy až v metodické části textu a přitom znatelně chybí v části 
teoretické, kde by jistě lépe ilustrovala vývoj uvažování o hypotetickém konstruktu - 
osobnosti.  
 
Empirická část práce je obecně zpracovaná v odpovídající kvalitě. Autorka přehledně 
a systematicky prezentuje hypotetická východiska studie i výsledky. I tak bych ovšem 
doporučil umístit v rámci textu jen nezbytně důležité tabulky a ostatní přesunout do 
přiložené sekce tabulek a v těle textu se na ně pouze odkazovat. Výsledkem by jistě 
byl větší čtenářský komfort. Zároveň negativně hodnotím nepřítomnost důležitých 
popisných statistik. Nejdůležitějším výsledkem je podobnost partnerů a otců v 
neuroticismu, zároveň je ovšem na str. 75 (tedy až v rámci diskuze) poznamenáno, 
že hodnocení neuroticismu participantkami nemá normální rozdělení. To jistě nemusí 
být problém, ale rozhodně by stálo za to přehledně ukázat rozdělení skórů (např. 
histogramy) a prezentovat výsledky testů normality (které byly nejspíš provedeny).  
 
V závěru jsou výsledky interpretovány a diskutovány s předchozími studiemi. Autorka 
se rovněž zmiňuje o omezeních studie a navrhuje budoucí směřování výzkumu. 
 
Souhrnně lze říci, že autorka prokázala, že je schopna pracovat s odbornou 
literaturou, připravit, uskutečnit a prezentovat vlastní výzkum. Předložená práce i 
přes výše zmíněné nedostatky splňuje podmínky kladené na diplomové práce, a 
proto ji doporučuji k obhajobě a to s hodnocením velmi dobře. 
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