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I. Stručná charakteristika práce 

 

Práce se zaměřuje na trvale vysoce aktuální téma partnerského výběru, dvoření a 

stability partnerského vztahu. Přes množství odborných prací českých i zahraničních 

psychologů zaměřených na tématiku partnerství stále ještě (především v domácím 

odborném písemnictví) citelně chybí výzkumy vycházející z evolučně 

psychologického a evolučně biologického přístupu. Odborné práce autora i jeho 

kolegů z NUDZu a PřF UK se v posledních letech snaží tuto mezeru velmi zdárně 

zacelit.  

 

Předložený konvolut sestává z teoretické - souhrnné části, která velmi zdárně 

vysvětluje teoretická východiska autora, a to především ve sféře sexuální atraktivity, 

dvoření, změn sexuálního chování, ale i s tím souvisejících hormonálních změn 

v organismu. Autor zde aplikuje především teorii tří fází lidského sexuálního 

sbližování dle Freunda a Moneyho. V této souhrnné části práce autor prokazuje 

vynikající orientaci v odborné literatuře i schopnost smysluplné syntézy poznatků. 

 

Část praktická je složená ze čtyř článků publikovaných nebo už přijatých v 

impaktovaných odborných časopisech, vypracovaných autorem a jeho 

spolupracovníky (u dvou článků je prvním autorem). První práce srovnává reálný a 

fantazijní výběr sexuálních partnerů, druhý změnu hlasového projevu v případě 

komunikace se sexuálně atraktivní a neatraktivní osobou, třetí je zaměřena na 

hormonální odpověď organismu na možnost získat sexuální partnerku a možnost její 

ztráty. Poslední práce se pak zabývá vztahem mezi výskytem ženského orgasmu a 

spokojeností v partnerství. Předložené práce přinášejí evoluční pohled na vytváření 

partnerských vztahů a mechanismů dvoření z hlediska modelu atraktivita – 

proceptivita – receptivita (akceptivita).  

 

Práce obsahuje 44 stran teoretické části a na 73 stranách jsou zpracovány výsledky 

výzkumu (uvedených čtyř článků).  Na str. 46-63 je seznam citací použité literatury, 

v naprosté většině  recentní práce. 

 

 



II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 

Mgr. Binter předložil vysoce kvalitní práci zabývající se aktuálním tématem, které 

dosud nebylo v naší literatuře v dostatečné šíři zpracováno. V teoretické části 

prokázal svou výbornou orientaci ve sledované problematice, výzkumná část je pak 

přehledně zpracována v podobě standardních článků v odborných časopisech, 

včetně tabulek, grafů a přehledů, v jejichž hodnocení autor předkládá jasné a 

smysluplné závěry. 

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejich jednotlivých aspektů 

 

1. Struktura argumentace 

Již v teoretické části si autor vytýčil úkol uvést hlavní premisy evoluční psychologie 

v oblasti partnerského výběru a sexuální atraktivity. Na základě přehledu širokého 

spektra prostudované literatury dokázal autor zodpovědět všechny otázky a zaujmout 

postoj ke všem hlavním aspektům uvedené problematiky.  

 

2) Formální úroveň práce 

Práce je zpracována jasnou a zřetelnou formou, autor pracuje se srozumitelnými 

vědeckými termíny bez zbytečných zkratek a odboček. Citace použité literatury jsou 

jasné a v textu zřetelně uvedeny včetně roku publikace a korespondují se 

závěrečným seznamem citací. Autor splňuje všechny předpoklady náročné vědecké 

práce. Oponent však poukazuje na relativně vysoký počet chyb typu chybějících 

nebo přebývajících písmen v textu teoretické části, které zbytečně snižují formální 

úroveň dizertace. 

 

3) Práce s prameny a materiálem 

Zpracování literárních údajů - použitá literatura přehledu je pouze jedna část 

celkového množství použité literatury, která je dále uvedena i u jednotlivých článků 

v empirické části práce – je kvalitní a prokazuje zběhlost autora v práci s odbornými 

texty. Zpracování výzkumů lze považovat z odborného i etického hlediska za kvalitní 

a prokazující odbornou způsobilost Mgr. Bintera. Výsledky získané výzkumem jsou 

pak statisticky zpracovány adekvátně a na vysoké odborné úrovni. 

 

4) Vlastní přínos práce 

Předložená práce zdaleka nepředstavuje pouhý kompilát citovaných pramenů, ale 

představuje autorův specifický a individuální postoj k celé této aktuální problematice. 

Na základě výzkumného materiálu se autor se svými spolupracovníky  dopracovali k  

novým poznatkům v oblasti evolučních aspektů partnerského výběru. Prokázal 

schopnost postavit vědeckou hypotézu, vybrat adekvátní výzkumnou metodu, uvést a 

smysluplně diskutovat výsledky výzkumu. Práce je pak nesporným přínosem ve 

studiu této aktuální problematiky. 

 

 



IV. Připomínky k obhajobě 

 

Uvítal bych zařazení teorie motivačních stavů českých autorů (Freund, Madlafousek, 

Kolářský a d.) do kontextu jednotlivých fází partnerského výběru. Vynechání citací 

českých původních prací, často i velmi významných v kontextu světového 

sexuologického výzkumu, je velmi častým nedostatkem prací mladých vědců, 

kterému se nevyhnul ani autor předložené práce.  

 

V. Závěr 

 

Předložená dizertační práce zcela splňuje požadavky kladené na dizertační práci, a 

proto ji  doporučuji k obhajobě. Tuto práci předběžně klasifikuji stupněm „prospěl“. 
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