
Oponentský posudek na diplomovou práci Kristýny Šípkové:  
Relativní významnost vizuální a akustické modality v imprinting-like efektu 
 
Práce o celkové mocnosti 62 stran má reálný rozsah 45 stran včetně citované literatury, zbylých asi 17 
stran pak tvoří reklamní letáky a ukázky technických souprav pro sběr dat, opatřené názornými 
fotografiemi v podání týmového figuranta. Literární úvod je zpracován přehledně, a jeho náplní je 
taková oborová klasika, která v diplomové práci i přes svou tendenčnost nesmí chybět. Autorka cituje 
i  předválečnou literaturu, např. Lorenzovu práci z roku 1937, což bych samozřejmě ocenil v případě, 
že by pretendentka zmíněnou práci opravdu četla. Na základě zkomolené reference v seznamu  
literatury mám však silné pochybnosti, že autorka sedmadvacetistránkovou práci vůbec viděla (viz 
“Lorenz, K. Z. (1937). in the The Companion in the Bird ’ s World. World, 54). Lorenz v práci navíc 
nemluví o imprintingu podobných jevech, nýbrž o imprintingu samotném (Prägung), což věcně 
neodpovídá kontextu, v němž je práce na straně 8 citována. Mimochodem český výraz „vtištění“ (viz 
předcházející věta1) odpovídá právě anglickému pojmu „imprinting“, nikoli ale kategorii „imprinting-
like effect“.  

Cíle práce i popis získávání materiálu jsou popsány srozumitelně. Z popisu procedur sběru dat 
vyplývá, že datový soubor pořizoval tým lidí. Jaký byl podíl a úloha autorky na získávání datového 
souboru? Kdo upravoval fotografie a hlasové nahrávky? Kdo sbíral hodnocení a kdo se postaral o 
agendu dotazníků?  

Typograficky je práce nepříliš vyladěná, odstavce jsou někdy odražené jindy nikoliv, dochází 
k bastardizaci kontinentálního a anglosaského stylu, a celková úprava působí poněkud syrovým 
dojmem. Nicméně toto není ústředním bodem našeho hodnocení.  
 Nebudu se pouštět do nepřiměřené kritiky statistické analýzy dat, ale namísto měření 
podobnosti různými Chí kvadrát testy apod., bych si dokázal představit nějaké sofistikovanější 
modelování, čímž by se vyřešil i problém s pseudoreplikacemi a nebylo by nutné provádět „agregaci 
dat“ atd. Ovšem toto je otázka celkového přístupu k analýze datového souboru a může se nakonec 
jednat o poměrně složitý proces, nad rámec současných možností pretendentky. Proto chápu, že pro 
účely diplomové práce byl zvolen jaksi zemitější přístup. V některých tabulkách (např. tab. 2-5) 
nacházíme mix výraziva typu českého „Odhad“, pak následuje anglická zkratka SE (standart error), a 
tak není příliš zřejmé, jestli autorka ví, o čem píše. Odhad čeho? Regresních koeficientů vysvětlující 
proměnné? Zápis hodnot koeficientu determinace ve tvaru  „R2 = -8,05e-4”, tedy tak jej vyhodil 
statistický program, nepovažuji rovněž za vhodný. 

O různých aspektech výběru vhodného (sexuálního) partnera už toho bylo napsáno tolik, že je 
s podivem, dochází-li při tak mohutném povědomí o tomto tématu v této poměrně běžné lidské 
činnosti k tak častým mesaliancím. Upřímně se domnívám, že v tomto oboru lze už jen těžko učinit 
nějaký převratný objev, zejména pak v našich krajinách. Nicméně jakou podobu nabývá toto lidské 
chování například Ašchabadu, kde se tradiční svět sváří s tím moderním, nevíme zhola nic. Pokud 
bychom chtěli zaujmout inovativní přístup k tématu v „západní kultuře“, bylo by například zajímavé 
studovat techniky, jak se zbavit partnera. Nebo jak ovládat partnera v rámci zákonných norem. Je 
snazší ovládat partnera, který má podobné fenotypové rysy, anebo toho, který má rysy odlišné? 
V dnešní společnosti mající za ideál cosi ne zcela nepodobného darwinistickému výběhu, kde se všichni 
chováme podle pouček z Triversových publikací, by takové výsledky vyvolaly nemalý zájem.  

Výraz typu „Vliv hlasu na podobnost byl zkoumána pouze ve zvířecí říši, …“ by nezněl nijak 
divně, kdyby práce vznikala například v zemi lvího krále, ale u studie vypracovávané na katedře 
zoologie bych raději napsal, že daný jev byl zkoumán pouze u živočichů. Mimochodem, pokud by vliv 
hlasu na podobnost byl zkoumán například i v říši rostlinné nebo u hub byla by to informace, alespoň 
pro mě, zcela šokující. 

                                                           
1 „K párování soběpodobných partnerů však může docházet prostřednictvím imprinting-like efektu (vtištění). 
Dle tohoto mechanismu jedinci preferují jako partnery jedince s podobnými znaky, jaké mají jejich rodiče 
(Lorenz, 1937).“ 



Jsem si vědom skutečnosti, že věda má odhalovat zákonitosti, včetně těch, které se podílejí na 
výběru partnera. Přesto bych se pretendentky zeptal, jakou část z celkového výběru hrají zákonitosti 
homogamie, imprintingu podobné efekty apod., a kolik toho vlastně uzme náhoda nebo osud. Dokážu 
si představit, že na Jirkovské diskotéce ve dvě ráno bude mít znaménko valence vztahu nebo podobnost 
„k fotrovi či máti“ už jen pramalý význam. 

Mohla by nám autorka více osvětlit Triversův (1972) nápad  o tom, že by se ženy měly oproti 
mužům více vyhýbat příbuzenskému křížení vzhledem k vyšším nákladům v důsledku inbrední (nikoliv 
inbreedingové) deprese? Autorka v návaznosti na toto říká, nebo spíše parafrázuje Rantalu a 
Marcinkowskou, že podobnost mezi partnerem a otcem ženy, může poukazovat i na potencionální 
příbuznost mezi otcem a partnerem. Jestli je tato domněnka postavená pouze na Triversovo spekulaci 
se sedmdesátých let a nemá jinou empirickou oporu, pak se obávám, že se jedná pouze jakési odpadní 
residuum pokusu Marcinkowské a Rantaly odůvodnit podivnost vlastních výsledků a zachránit tak jejich 
publikaci. Ptám se i proto, že výsledky této diplomové práce rozdíly mezi pohlavími ve vnímané 
podobnosti mezi partnery a rodiči opačného pohlaví nepotvrzují. 

Výrokům typu „Neustálý souboj o partnera s kvalitními geny…“ bych se dnes už  vyvaroval. 
Taková prohlášení jsou nakonec jen vyprázdněné myšlenkové zkratky, vhodné tak do různých 
idelogicky laděných editorialů oněch nejprestižnějších časopisů. Ostatně jestli chce kdokoliv tzv. 
„kvalitní geny“, tak ať si důkladně proklepne, očichá, a všelijak vyzkouší partnerovi rodiče, sourozence, 
prarodiče a klidně i širší rodinu, omrkne všechny jejich handicapy (ve stylu „inu, podívejte na fotra, celý 
život prochlastal a jak dobře pořád vypadá“), a pak snad dostane to, co chce. (Ono běžný člověk toto 
asi raději nechce, ale zvěstují to  různí Triversové, Rantalové, Flegr s Havlíčkem apod).  

I přes nějaké ty kritické poznámky, lze konstatovat, že studie bezpochyby přináší novou 
evidenci k dosud nezkoumaným jevům. Tato práce jako první zkoumá multimodalitu v kontextu 
vnímané podobnosti mezi partnery a rodiči opačného pohlaví ve tváři i hlase. Rovněž samotná 
podobnost v hlase mezi partnery a rodiči opačného pohlaví nebyla doposud testována. Diplomová 
práce je tak inovativním obohacením stávajícího výzkumného programu lidské etologie a s 
přihlédnutím ke všem výše zmíněným okolnostem navrhuji její hodnocení jako velmi dobré. 
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