POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI
Bc. Alžběty Krejčové
Asexualita - identifikace a sexualita

Alžběta Krejčová přináší ve své diplomové práci výzkumně méně zpracované téma, a to nejen u
nás, ale i v zahraničí. Výzkumná pozornost se na tematiku asexuality více obrací až po roku 2000,
je to pojem poměrně nový, o jeho definici panuje diskuse. Diplomová práce je zaměřená na
zmapování asexuality, respektive asexuální komunity v rámci internetového fóra AVEN (Asexual
Visibility and Education Network).
Diplomovou práci autorka člení na teoretickou a empirickou část. Celá práce je napsaná na 115
stranách, rozsah teoretické a empirické části je podobný. Dále uvádí autorka seznam literatury a
přílohy.
V teoretické části přináší autorka základní informace týkající se fenoménu asexuality. Přináší
definice asexuality, uvádí její prevalenci, věnuje se historii jejího zkoumání. Dále se zaměřuje na
asexuální komunitu, charakterizuje jednotlivé podskupiny a věnuje se vymezeným oblastem ve
spojení s asexualitou. V této části seznamuje s internetovým fórem AVEN, v rámci kterého
prováděla výzkumnou studii. Z internetového fóra AVEN pocházejí i mnohé citace, která autorka v
teoretické části pro ilustraci uvádí. Autorka v teoretické části zmiňuje hlavní zahraniční studie
zaměřené na tematiku asexuality, opírá se převážně o zahraniční zdroje. Citační práce není vždy
přesná (např. s. 27 - Tab. 4 - Genderové rozložení respondentů, data z (Miller) N=3430, s. 28 (Weiss 2002, str. 9), s. 29 - (SAD; Bogaert, 2004; Bogaert, 2006), s. 52 - “Ve výzkumu Aicken et al.
2013 vycházeli...”). Podávané informace jsou místy méně přehledné.
V empirické části autorka popisuje průběh a výsledky mapujícího výzkumného šetření internetové
asexuální komunity, přičemž se zaměřila na sebeidentifikaci a oblasti sexuálního života - sexuální
orientaci, asexuální podskupiny, ideální a reální sexuální frekvenci, masturbaci. Stanovila si několik
výzkumných otázek. Pro získání dat vytvořila vlastní dotazník (v angličtině), který byl distribuován
na internetovém fóru AVEN. Soubor tvořilo 160 osob z internetového fóra AVEN (z různých zemí),
které autorka rozdělila na 2 věkové skupiny a po té pracovala i se srovnáním dat u mladší a starší
věkové skupiny.
Ohledně výzkumných otázek mám nejasnosti. Na s. 52 autorka uvádí otázky, které identifikovala na
základě prozkoumání dostupné literatury a fóra AVEN. Na s. 53 uvádí, že se pokusí odpovědět na
otázky, které následně vyjmenovovává.
Na s. 53 uvádí autorka oblasti, na které se výzkum zaměřuje, mezi nimi ideální sexuální (a jiné)
frekvence. Co autorka myslí “a jiné frekvence”?
U výsledků na s. 79 je zřejmě překlep - ideální frekvence neckingu místo pettingu.

V diskusi autorka získané výsledky srovnává s jinými výzkumy. Z psychologického hlediska by
bylo dle mého názoru zajímavé srovnání jednotlivých výsledků a jejich hlubší analýza, což ale dle
autorky nebylo cílem této práce. Chybí hlubší zamyšlení se nad limity provedené studie, například
nad limity spojené s vybraným výzkumným souborem, mírou zobecnění dat pro asexuální populaci
apod. Autorka spíše krátce nastiňuje možnosti dalšího výzkumu a další práce se získanými daty.
Z formálního hlediska bych uvítala vyšší přehlednost a definování některých pojmů, které autorka
používá v teoretické i praktické části.
Celkově lze shrnout, že autorka vybrala téma akutální, málo výzkumně zpracované. Předložená
diplomová práce díky získaným výsledkům otevírá další otázky pro výzkum v této oblasti.
Otázky do diskuse:
Na s. 103 uvádí autorka úvahu, že “u asexuální populace by člověk mohl předpokládat konzistenci
nulového počtu partnerů po celý život. Zde je samozřejmě znova na úvahu, v jakém věku se jedinec
ztotožní se svou asexualitou.” Jak tato úvaha koresponduje s výsledkem vztahujícím se k otázce na
ideální frekvenci sexuálního styku?
Co považuje autorka za limity provedené výzkumné studie?

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze, 16.1.2018

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

