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Jednou z významných oblastí výzkumu vizuální percepce je vztah mezi atraktivitou a kvalitou jedince. 

Atraktivita bývá považována za znak kvality (např. dobrý imunitní systém) a předpokládá se, že 

atraktivní jedinci jsou preferovanými partnery, jelikož by měli disponovat přímými i nepřímými 

benefity. Dosavadní výzkum vztahu atraktivity a kvality imunitního systému však spočívá buď 

v teoretické rovině či se spoléhá na subjektivní a zpětné výpovědi jedinců o vlastním zdraví, avšak 

přímé testování kvality imunitního systému bylo v podstatě opomíjeno. Právě tuto mezeru si klade za 

cíl zaplnit práce Žanety Slámové. 

Práce je členěna na část teoretickou a empirickou, kdy v teoretické části autorka jasně prokazuje, že je 

schopna pracovat s odbornou literaturou (práce obsahuje více než 150 zdrojů primární literatury), 

orientovat se v ní a navíc ji i kriticky zhodnotit. V empirické části jsou prezentovány metody a výsledky 

vlastního výzkumu, v němž autorka testovala, zda má atraktivita obličeje vztah s efektivitou imunitního 

systému (imunitní systém byl stimulován vakcinací proti hepatitidě A, B a meningokoku). Dalším cílem 

studie bylo zjistit, jestli bude atraktivita obličeje ovlivněna samotnou vakcinací, tedy jakousi obdobou 

přítomnosti patogenů. Výsledky studie vztah mezi hodnocenou atraktivitou a reaktivitou imunitního 

systému neukázaly, avšak vakcinace měla na hodnocenou atraktivitu negativní vliv. Tyto výsledky 

autorka samostatně zpracovala, v práci řádně popsala a adekvátně diskutovala ve vztahu k předchozím 

výzkumům. 

Studie zpracovaná v rámci předložené diplomové práce je součástí většího projektu, ve kterém byla 

testována souvislost mezi reaktivitou imunitního systému a atraktivitou hodnocenou na základě 

vizuálních, olfaktorických a akustických vodítek. Přestože část projektu byla již naplánována v době, 

kdy Žaneta do projektu vstoupila, rozhodně to neznamená, že by do něj nepřinesla nic nového. Přispěla 

k formování cílů projektu, metodiky a zvládla techniky standardizovaného pořizování vizuálních 

stimulů (portrétních fotografií), zpracování fotografií pro prezentaci hodnotitelům, nahrávání 

zvukových stimulů a částečně i sběru tělesné vůně. Projekt byl rovněž logisticky náročný, co se týče 

náboru participantů, opakovaného sběru dat i spolupráce s lékařkou a odběrovou laboratoří. Za 

vyzdvižení také stojí, že projekt, jeho hypotézy a statistická analýza byly registrovány před zpracováním 

dat, tedy v souladu s nároky na současnou vědeckou práci. Žaneta k projektu vždy přistupovala se 

zájmem a velkým nasazením. Nutno zdůraznit, že již v rámci svého magisterského studia prezentovala 

výsledky další studie na konferenci a zanedlouho výsledky své diplomové práce představí na 

mezinárodní konferenci.  

Diplomová práce má vysokou úroveň, jen škoda, že na její vypracování nebylo o něco více času, jistě 

by tak ještě získala na kvalitě. Celkově práci rozhodně doporučuji k obhajobě, přičemž ji hodnotím jako 

výbornou a těším se na další spolupráci v rámci doktorského studia.  

 

V Praze dne 7. 9. 2018       Mgr. Jitka Fialová, PhD. 


