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Žaneta Slámová: Souvislost mezi efektivitou imunitního systému a obličejovou 

atraktivitou 

 

Diplomová práce si klade za cíl uchopit atraktivitu obličeje jako signál kvality jedince 

preferovný mezipohlavním výběrem. Za zástupné měřítko této kvality si volí funkci imunitního 

systému, přesněji jeho reaktivitu.  

Teoretická část zkoumá možný vztah těchto znaků a mnoho přímo souvisejících témat. 

Uvádí kontext klasických evolučních teorií, které by takovou souvislost podporovaly, a věnuje se 

podrobně všem aspektům atraktivity obličeje. Rešerše je odborně i literárně kvalitní a vlastní 

závěry přirozeně připravují půdu pro praktickou část. V práci jsou často záměnně použity 

termíny efektivita a reaktivita imunitního systému. Jak ale sama autorka  na jiných místech 

ukazuje, není vysoká reaktivita imunitního systému za všech okolností žádoucí (např. 

autoimunitní onemocnění, str.32). V takových případech se pak dá ztěží mluvit o efektivitě. 

Reaktivita imunitního systému rovněž nevypovídá nic o kvalitě jeho behaviorální složky. 

Vzhledem k tomu, že jde o ústřední téma práce, bylo by vhodné věnovat tomuto rozdílu více 

prostoru.  

Empirická část popisuje vlastní experiment. Pracovní hypotézy i všechny otázky vzešlé 

z výsledků či metodické části jsou důkladně probírány již v teoretické části, práce proto působí 

velmi celistvě. Metodologie je velice důkladná, zvláště popis focení participantů, kde autorka 

uvádí i nejjemnější detaily, někdy dokonce vícekrát (vysoká barová židle je v tomto odstavci 

zmíněna hned třikrát). Ačkoliv je tím čtivost práce ve srovnání s první částí poněkud snížena, 

považuji za velmi vhodné, že jsou zde tyto údaje uvedeny. Dále oceňuji i stručné popisy všech 

použitých statistických testů. 

Pro testování hlavní hypotézy byla efektivita imunitního systému vyjádřena hladinou 

protilátek po očkování. Tím je sledována pouze specifická reakce, nespecifická ani behaviorální 

složka (viz výše) se zde neprojeví. Taková redukce je vzhledem k experimentálnímu designu 

jistě relevantní, měla by však být náležitě obhájena. Pro testování hypotéz efektů barev pleti byla 

použita měření barev ze tří míst na obličeji. V teoretické části přitom autorka píše o barvě 

obličeje většinou obecně a možnou heterogenitu příliš nerozebírá. Jak pro vysvětlení zvolených 

měření, tak pro možnou interpretaci výsledků, by se, myslím, hodilo uvést přímo rozdíly mezi 

těmito místy a jestli a jak se i zmíněné faktory ovlivňující prokrvení (hormony, sport, respirační 

onemocnění) projevují na tvářích a na čele rozdílně. Tyto drobné nedostatky však rozhodně 

nesnižují jinak kvalitně provedenou práci. Téma i cíle studie osobně považuji za velice 

perspektivní a doufám, že se jim autorka bude i nadále věnovat.  

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

Šimon Pokorný 

V Praze dne 7.9.2018 



Otázky: 

1. Bylo by možné redefinovat zvolené, případně formulovat i jiné měřítko kvality 

imunitního systému (např. s ohledem na behaviorální složku)? 

 

2. Výsledky ukazují, že červenost čela a tváří spolu nekorelují. Červenost čela dokonce 

ovlivňuje atraktivitu v opačném směru, než bylo předpokládáno. Projevují se změny 

v prokrvení (červenání) obličeje na těchto místech stejně? Mohly by případné rozdíly 

pomoci interpretovat tyto překvapivé výsledky? 

 

3. Teorie dobrých genů předpokládá čestné signály kvality, tedy i zdravotního stavu. U  

přenašečů (infekčních i genetických) však tento signál může klamat. Jaký by byl 
předpokládaný selekční tlak na heterozygnotost/homozygotnost s ohledem na genetické 

choroby? Jak s rizikem přenašečů pracuje behaviorální imunitní systém? 

 

 

 


