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VLIV MENSTRUACE NA VIZUÁLNÍ OBLIČEJOVOU ATRAKTIVITU ŽENY 
(Autor: Milan Golka) 

 
Milan Golka si vybral pro svou bakalářskou práci téma velmi náročné na realizaci 

především výzkumné části. S longitudinálními projekty sledujícími efekt menstruačního cyklu 
mám sama zkušenosti a vím, že jsou to časově a organizačně velmi náročné projekty. Fakt, že 
se jako muž odhodlal zkoumat efekty menstruačního cyklu považuji za zajímavý, neboť vím, 
že musel obsáhnout alespoň základní znalosti fyziologie menstruačního cyklu, které jsou i pro 
mnohé ženy samotné někdy nepříliš známé. (Fakt, že je muž ovšem nemusí být ve výzkumech 
tohoto typu velmi výhodné, neboť ženám nemusí být příjemné hlásit cizímu muži data své 
menstruace a ovulace, což považuji za z evolučního hlediska poměrně logický a funkční 
mechanismus).  

Autor ve své práci zařadil velmi obsáhlý teoretický úvod zabývající se soudobými 
výzkumy atraktivity tváře a menstruačního cyklu. Přestože však v soupisu literatury uvádí 
seznam více než 70, zejména zahraničních titulů, v textu naprosto chybí jakékoliv citace. 
Soupis literatury je navíc velmi obsáhlý, nedivila bych se pro to, kdyby šlo převážně o 
sekundární citace. Co ovšem považuji za kuriózní je to, že autor v soupisu literatury neuvádí 
práce svého školitele, který je předním odborníkem přímo na toto téma a opublikoval několik 
článků, které měly rozhodně být citovány. Práce je členěna velmi logicky a přehledně na 
oddíly, které by měly být přítomny v každé diplomové práci, což cením. Text je však psán 
velmi chaotickou formou, objevují se v něm velmi komplikované a nejasné formulace. Někdy 
jsem si nebyla jista, zda autor v teoretickém úvodu některým věcem správně neporozuměl, či 
je tento dojem způsoben jeho literární indisposicí. Nemohu nepoznamenat, že se v textu 
objevuje takové množství pravopisných chyb, překlepů, případně i nedokončených vět, že 
jsem se neubránila myšlence, že si autor práci po sobě nepřečetl snad ani jedinkrát. 

Velkým positivem práce je výzkumná část, v níž autor získal dlouhodobá data od 15 
žen a následné hodnocení od 152 hodnotitelů. Vzhledem k poměrné zajímavému výsledku – 
tedy žádnému a negativnímu efektu fertilního období na vnímání obličejové atraktivity, bych 
očekávala mnohem propracovanější diskusi! 

Celkově se autor obsáhnul řadu výzkumných metod, a provedl výzkum, jež považuji 
za velmi slibný a dostatečný pro účely bakalářské práce. Přestože by tedy práce potřebovala 
zkorigovat a dopracovat, navrhuji bodové ohodnocení 25-30 bodů v závislosti na obhajobě. 
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