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Diplomová práce K. Boudové má bez příloh 150 stran (cituje cca 148 zdrojů, převážně 
zahraničních). Cílem práce bylo zkoumat obsah SF mužů a žen napsaných formou textu 
(scénáře k filmu) a popsat pohlavní rozdíly v jejich povaze kvalitativní i kvantitativní 
metodou analýzy dat. Byly získány údaje o nejoblíbenějších SF od celkem 407 žen a 159 
mužů, zpracovány byly však data od 100 žen a 100 mužů věkově reprezentativního vzorku 
české populace.  Byla popsána řada kategorií a poznatků o SF mužů i žen, jež se v předchozí 
literatuře neobjevují. Některé předchozí údaje o pohlavních rozdílech v SF žen a mužů 
nalezených v předchozí literatuře se nepotvrdily (např. častější lineární struktura, preference  
vizuálních vjemů atd.), jiné ano (např. důraz na detaily v mužských SF, preference dominance 
a aktivity v mužských SF). Inovativní je analýza struktury SF. Tato studie byla rovněž 
unikátní v tom, že zahrnovala účastníky vyšších věkových kategorií než v předchozích 
výzkumech. 
Jedná se o práci výzkumnou, nicméně vzhledem k zvolené smíšené výzkumné strategii, 
členění není zcela tradiční – část kvalitativní a kvantitativní jsou odděleny, v rámci prezentace 
kvalitativních výsledků studie dochází zároveň k částečným interpretacím. Domnívám se, že 
metodika výzkumu je popsána srozumitelně a dostatečně. Práce je velmi čtivá, občas dochází 
k jemnému pokulhávání odborného stylu, překlepy jsou v běžné míře (i když v rámci 
abstraktu by se skutečně neměly objevovat), občas se v textu objevují nesrovnalosti (např. 
v rámci analýzy smyslových vjemů u žen nesedí počty v rámci daných kategorií - bylo by 
možno uvést tyto počty na pravou míru?; str. 90: co znamená, že obsahová analýza náhodně 
zvoleného dílčího souboru 600 respondentů ukázala, že 31% mužů a 15% žen uvádělo 
fantazie zahrnující skupinový sex? Jedná se o popis autorčiny studie? Jak zvolila daný 
vzorek?) 

 

Otázky pro obhajobu:  

1) V rámci analýzy struktury, bylo by možno aplikovat na sesbírané fantazie model 
struktury dle Stollera?  



2) Byly rozdíly v povaze fantazií v závislosti na věku? Očekávala by autorka nějaké 
zajímavé kvalitativní změny ve vztahu k jiné sociodemografické proměnné? 

3) Dá se vybraný vzorek považovat skutečně za reprezentativní? 

 

Shrnutí: V rámci svého magisterského studia završeného touto prací prokázala K. Boudová 
výzkumné dovednosti v rámci přípravy a provedení projektu, citlivost v rámci práce s texty a 
pečlivost v nakládání s daty a ve vyhledávání odborné literatury. Toto jsou podle mého 
názoru dovednosti, jež by měl mít správný absolvent studijní specializace etologie člověka. 
Navíc se jí podařilo shromáždit zajímavý materiál, který by si zasloužil knižní zpracování.  
Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 

 

  Výborně  
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