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Předložená práce se zabývá problematikou sexuálních fantazií, konkrétně jde o méně obvyklý
– kvalitativní – výzkum porovnávající obvyklé mužské a ženské fantazie pomocí textové
analýzy povídek. Data byla sbírána formou příběhů od anonymních dobrovolníků, kteří
vytvořili tři příběhy na jedno téma v: (a) spontánní, (b) pozitivní, (c) negativní formě.

Celkem má práce 67 stran z čehož je 23 stran věnováno úvodu do problematiky. Páce je dělená
do podkapitol. Dělení je jasné, přehledné a autorka jasně formuluje závěry kapitol, které jsou
zajímavým shrnutím s přesahem. Literatura je správně citována. Autorce bych však vytknul, že
některé studie jsou již staršího data, což není ideální.
Abych to shrnul, co se týče formy práce a členění práce, je tato práce na poměrně dobré úrovni,
i když občasné změny stylu psaní jsou spíše na škodu. Je to u bakalářských prací spíše obvyklé,
ale práci by pozvedlo, kdyby se styl psaní ujednotil. Je třeba přiznat, že v konci práce je
několikeré shrnutí, což se může zdát nevhodné. Toto je však dáno charakterem analýzy dat a
na lepší formu, než postupné diskutování výsledků jsme v dané chvíli nepřišli. Literatura je
hojně citována, ovšem jak bylo uvedeno výše, bylo by vhodné užití článků novějších. Co se
týče gramatiky a jazykových jevů, nejsem bohužel vhodný posuzovatel, ovšem nemyslím si, že
v této rovině se závažné problémy nenastaly.
Co se týče užitých metod sběru dat a jejich analýzy, myslím, že zde leží nejlepší část práce a
současně byla tato část studentkou zpracována samostatně a konzultována s kolegy s větší
zkušeností s kvalitativním výzkumem za což bych Martinovi Heřmanskému rád poděkoval.
Na obhajobě by bylo vhodné se vyjádřit k faktu, že celkové množství dat bylo relativně běžné,
ovšem pocházeli od relativně nízkého celkového počtu participantů. Bylo by vhodné, aby
autorka tento krok před komisí vysvětlila a obhájila.
Současně by měla autorka vysvětlit, jaké limity analýza dat, kterou zvolila má a zda by
kvantitativní analýza, kterou jsme také zvažovali, byla vhodnou alternativou či nikoli.

Jako velkou devizu studentky bych rád vyzdvihnul schopnost samostatné práce, kompletní
vypracování analýz a schopnost si zajistit vlastní data. Věřím, že v budoucnu bude ve studiu
pokračovat. Věřím, že pokud by Beáta dosbírala a doanalyzovala další data, práce je
publikovatelná a vhodná k prezentaci na konferenci a adresuje známý problém kvalitativního
a kvantitativního přístupu k výzkumu lidské sexuality potažmo sexuálních fantazií. Práci
doporučuji k obhajobě, s celkovým hodnocením velmi dobře a věřím, že obhajoba proběhne
bez obtíží.
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