Posudek školitelky na bakalářskou práci Karolíny Peterkové „Koherence mezi
vnitroskupinovou, osobnostní, partnerskou a sexuální dominancí“
Předložená práce se zaměřuje na dosud velmi málo zkoumané téma týkající se dominance.
Přestože je dominance v posledních letech jedním z aktuálních oblastí psychologického
výzkumu a na téma osobnostní, či partnerské dominance bylo publikováno již mnoho
výzkumů, pouze zlomek z nich se zabýval samotným propojením jednotlivých rovin
dominance. Karolína se ve své práci proto klade otázku, zda a případně jak spolu tyto často
zkoumané roviny dominance souvisejí.
Práce je jasně rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se autorka
zabývá definováním a vymezením pojmu dominance a moci a definováním jednotlivých rovin
dominance.
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vnitroskupinovou. Jak v teoretické, tak empirické části pracuje s relevantními primárními i
sekundárními zdroji. Nicméně definování a odlišení jednotlivých pojmů a rovin dominace
není díky velkému množství literatury a častému směšování termínů jednoduché a z textu je
znát, že s tím autorka místy bojuje, což může být způsobeno i tím, že čerpá především ze
sekundární české literatury, jako jsou učebnice psychologie apod.
Teoretickým úvodem si studentka otevírá cestu k samotné empirické práci, která spočívala
ve vypracování sady dotazníků a psychologických testů, které byly následně online
distribuovány heterosexuálním mužům a ženám. Výzkumu se zúčastnilo celkem 79 mužů a
79 žen, kteří měli v době účasti na výzkumu dlouhodobý partnerský vztah. Empirická část
pak naplnila hlavní cíl této práce, její výsledky poukazují na spojitost mezi jednotlivými
rovinami dominance.
Práce má jasně definované cíle a hypotézy, empirická část působí uspořádaně, jen je škoda,
že autorka z časových důvodů nemohla lépe zpracovat diskuzi, která je spíše než diskuzí
opětovnou sumarizací výsledků. Na tomto místě bych rovněž ráda vyzdvihla autorčinu
samostatnost a to především ve zpracování empirické části práce, neboť všechny statistické
analýzy provedla Karolína po vysvětlení samostatně, stejně jako jejich popis a rovněž
interpretaci výsledků, což u bakalářských studentů nebývá úplně zvykem. Vzhledem k tomu,
že předkládaná práce nemá žádné závažné formální nedostatky, práci jednoznačně
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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