
Posudek oponentky na magisterskou práci K. Boudové 

„Obsah a struktura sexuálních fantazií mužů a žen“ 

 

Předložená práce si klade za cíl prozkoumat, jaké sexuální fantazie ženy a muži mají a 

jak se mezi nimi obsahově liší, či podobají. Práce je dělena na teoretickou a empirickou část a 

vychází z přibližně 145 odborných zdrojů. Studentka na 20 stranách teoretické části představuje 

koncept sexuálních fantazií z pohledu evoluční psychologie a dále pak uvádí faktory ovlivňující 

četnost výskytu SF a mezipohlavními rozdíly v obsazích SF zjištěných v předchozí studií. 

Poslední kapitola se věnuje strukturám SF v konceptu sexuálně motivačního systému. A právě 

tato část je ve zkoumání SF velmi inovativní.  

Text je psaný velmi čtivou formou, obsahově k němu nemám žádné výhrady. Nicméně 

předložené studie zabývající se výskytem jednotlivých SF u mužů a žen jsou několik desítek 

let staré, většina z nich byla publikována v 80. a 90. letech. Bylo by vhodné uvést nějaké 

recentní studie.  

V empirické části práce se autorka věnuje svému vlastnímu výzkumu, kde prozkoumává 

vybrané sexuální fantazie a dle vybraných kritérií analyzuje jejich obsah. Participanti 

v dotazníku vyplnili otázky týkající se styčných bodů, které by měla SF obsahovat, a na závěr 

museli svoji nejoblíbenější SF volně napsat. Výzkumu se zúčastnilo 407 žen a 159 mužů, pro 

účely kvalitativní a kvantitativní analýzy bylo použito 100 žen a 100 mužů, kteří odpovídali 

věkovým kvótám v ČR. Tento výběr byl záměrný, správnější by byl spíše výběr náhodný 

z celého původního souboru. Autorka dále uvádí, že pro kontrolu výsledků bylo vybráno 

dalších 50 žen a 50 mužů, nicméně dále nikde výsledky této skupiny neuvádí, ani je 

neporovnává s vybraným vzorkem. Kvalitativní analýza byla provedena na základě mřížky, jež 

bývá používána k analýze sexuálních fantazií. Ta se zaměřuje na popis osob, prostředí, výskyt 

sexuálních aktivit a rekvizit ve fantazii, či vjemy. Výsledky jsou prezentovány v přehledných 

tabulkách vždy ke konkrétní analýze a jsou doplněny výstižnými příklady a to zvlášť pro muže 

a ženy. V poslední části pak autorka popisuje mezipohlavní rozdíly, které následně i statisticky 

testuje pomocí chí kvadrátu. Oceňuji, že autorka výsledky diskutuje vždy po interpretaci daných 

výsledků, nicméně některé argumenty působí poněkud vágně a nepřesně. Taktéž bych 

doporučila pro kvantitativní analýzu použít celý vzorek, jež by tím posloužil jako kontrola 

získaných dat z kvalitativní analýzy. Při čtení výsledků čtenář dokáže odhadnout, kde by se 

dané rozdíly mohly vyskytovat. Zapsání výsledků chí kvadrátu není zcela správné, autorka 

mohla na začátku uvést zvolenou hladinu signifikance a pak již pouze psát její hodnotu, napsané 



dvě hodnoty p-value vedle sebe působí trochu zmatečně, u prvního výsledku jsem si myslela, 

že hodnota p je výsledkem stupňů volnosti, které by zde také měly být uvedeny.  

Limitů výzkumu si je autorka dobře vědoma, reprezentativnost výsledků by byla více 

odražena ve vícero kvótách (např. vzdělání, region bydliště). V závěru se autorka zmiňuje, že 

zůstává prostor pro další zkoumání struktur SF, ale nerozvádí zde žádné konkrétní návrhy, 

mohla by nějaké uvést u obhajoby? A v čem by získané fantazie mohli napomoci při tvorbě 

standardizovaných stimulů pro měření ženské a mužské sexuálního vzrušení? Zajímavé by bylo 

také zjistit, jestli frekvence užívání erotických materiálů a jejich obsah ovlivňuje podobu SF, ví 

autorka o nějakých studií, které by se tímto tématem zabývali? 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky na magisterskou práci, proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře v závislosti na obhajobě. 

 

V Praze dne 2.2. 2018      Mgr. Lucie Krejčová 

 


