
Posudek školitele na diplomovou práci Kristýny Šípkové  

„Relativní významnost vizuální a akustické modality v imprinting-like efektu“ 

 

Diplomová práce se zabývá podobností partnerů a rodičů ve tváři a v hlase. Jedná se o první 

studii, která se akustickou podobou mezi partnery a rodiči zabývala. Stejně tak srovnání 

podobnosti napříč modalitami je v dosavadním výzkumu unikátní.  

 Práce sestává z teoretické a empirické části. Autorka v práci vychází z celkem 68 

literárních zdrojů. Formální úroveň práce není příliš vysoká, např. formátování odstavců či 

řádkování jsou napříč textem nesjednocené, současně se v něm vyskytují překlepy a pravopisné 

chyby. V teoretické části je nejdříve pojednán imprinting-like efekt coby možný mechanismus 

vzniku podobnosti mezi rodičem a partnerem. Následuje kapitola o multimodalitě atraktivity, 

jejímž cílem bylo představit vztah mezi vizuální a akustickou modalitou na úrovni partnerských 

preferencí. Ačkoli ani první část literárního přehledu není vyčerpávající a bez chyby, umožňuje 

čtenáři vytvořit si obrázek o současném stavu poznání. Oproti tomu kapitola o multimodalitě 

atraktivity je značně zjednodušující a postavená pouze na fragmentu dostupné literatury. 

V neposlední řadě nejsou obě části literárního přehledu dostatečně vzájemně provázány, a 

zůstává tak na čtenáři, aby si vše potřebné domyslel.  

 Empirická část sestává ze studie, které se zúčastnilo celkem 133 dyád rodičů a partnerů, 

98 jedinců, kteří poskytli distraktorní vzorky a celkem 494 hodnotitelek. Na sběru dat se podílel 

celý kolektiv spoluautorů, přičemž Kristýna participovala zejména na sběru distraktorních 

vzorků a hodnocení podobnosti. Empirická část je představena přehledně a dostatečně detailně. 

Více pozornosti by zasloužila výsledková část, konkrétně prezentace výsledků statistických 

testů a popisky grafů. Tuto část diplomové práce nicméně považuji za nejzdařilejší. Kristýně se 

zde podařilo navzdory komplikovanosti experimentu jednotlivé části představit srozumitelně, 

čemuž napomáhá i obrazová příloha v podobě instrukcí k pořizování nahrávek hlasu a fotografií 

tváří.  

V diskusi jsou shrnuty výsledky, které jsou diskutovány s vybranými předchozími 

studiemi. Kvalitě textu by prospělo, kdyby autorka této části věnovala větší pozornost a čas, 

což by umožnilo zasadit vlastní výsledky do souvislosti s dalšími studiemi a teoriemi. Bohužel 

ani v této části práce není vždy zcela zřejmá návaznost jednotlivých odstavců. Současně by se 

v diplomové práci neměla objevovat příliš zjednodušující tvrzení (např. str. 34: „Neustálý 

souboj o partnera s kvalitními geny, či sociokulturní omezení může bránit jedincům v párování 

lidmi, kteří nesou jejich preferované rysy.“). V textu se dále vyskytuje celá řada nelogických 

sdělení, jako např.: „Doposud se studie zabývali multimodalitou atraktivity, navíc zejména 

pouze v jedné modalitě.“ (str. 34). Práce taktéž obsahuje přinejmenším zavádějící výroky (např. 

str. 34: „Můžeme předpokládat, že nalezená podobnost v tváři a hlase je výsledkem pozitivního 

sexuálního imptinting-like efektu, ale vzhledem k tomu, že kvalita vztahu s respondentem v 

době dětství neměla efekt na vnímanou podobnost mezi partnery a rodiči můžeme uvažovat, že 

tato podobnost je důsledkem i jiných mechanismů např. děděním preferencí.“ Impritning-like 

efekt není totiž kvalitou vztahu podmíněn, na rozdíl od jiných forem učení).  

V neposlední řadě je důležité uvést, že Kristýna měla původně diplomovou práci 

zpracovávat na jiné téma. Vzhledem ke skutečnosti, že pandemie koronaviru nevytváří zrovna 

ideální podmínky pro olfaktorické experimenty, zpracovala Kristýna data z větší studie, na 



jejichž sběru se ovšem podílela. Tuto okolnost nepovažuji za problematickou, jelikož Kristýna 

na sběru dat aktivně participovala do dostatečné míry. Nicméně bych vzhledem k času, který 

nemusela alokovat do vlastního experimentu, očekávala důkladnější práci s literaturou, což by 

se mělo odrazit ve zpracování teoretické části a diskusi. Spolupráce s Kristýnou na empirické 

studii probíhala bez problému, měla na starost část sběru dat, čehož se zhostila zodpovědně. Při 

samotném psaní bohužel spolupráce vázla, jelikož navzdory mým opakovaným žádostem o 

části textu začala Kristýna intenzivněji pracovat až s nekompromisně blížícím se deadlinem. 

Právě tato skutečnost se na konečné kvalitě bohužel projevila. 

Celkově práci hodnotím pozitivně. Empirická část je prezentována přehledně a 

srozumitelně, nicméně v teoretické části a v diskusi se objevuje celá řada problematických a 

zavádějících výroků, jednotlivé části navíc nejsou dostatečně provázány a výsledky nejsou 

řádně diskutovány. 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji navrhuji 

k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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