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Název práce: 
 
Hlas a jeho modulace ve výběru partnera 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Cílem předložené bakalářské práce bylo primárně provést rešerši 
výsledků o vlivu modulací neverbální složky hlasové produkce 
v kontextu preferencí a výběru partnera u člověka. 

 

Struktura (členění) práce: 
 

Text je členěn do 4 hlavních celků. V první části práce autorka čtenáře 
seznamuje se spektrem vokalizací a situací, ve kterých se vokalizace 
užívají u řady druhů, a představuje význam vokalizace u sociálních 
druhů, jako třeba u člověka. V druhé části se dozvídáme, jak 
vokalizace vzniká na základě source-filter modelu, jak je produkovaný 
zvuk následně modulován a pomocí kterých parametrů je v soudobé 
literatuře popisován. Další část se věnuje současné evidenci vlivu 
charakteristik neverbální vokalizace člověka na výběr partnera a 
vnímanou atraktivitu hlasu. Poslední sekce se potom věnuje 
samotnému fenoménu modulace akustických parametrů hlasu, a to 
opět v perspektivě atraktivity a výběru partnera. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Autorka vychází z více než 130 zdrojů primární zahraniční literatury. 
Cituje adekvátně a relevantní zdroje, ukazuje přehled nad širokým 
spektrem nastudované literatury. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 

Tato práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Práce je psaná lehkou a poměrně čtivou formou adekvátní jazykové 
úrovně. Práce neobsahuje žádnou obrazovou dokumentaci (i když by 
bývala mohla). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Jako vedoucí považuji cíle práce za splněné. Tereza předvedla, že je 
schopná orientovat se v odborné literatuře poměrně širokého záběru, 
představit dané téma systematickou a stravitelnou formou a také 
předloženou evidenci podrobit kritické reflexi. 
 
Práce začala vznikat už v roce 2018. V průběhu těchto 4 let Terezina 
aktivita na textu probíhala ve vlnách, a nakonec byla dokončena 
poměrně narychlo. Což se odráží na kvalitě některých pasážích. I přes 
to Tereza ke zpracování textu přistupovala velmi zodpovědně a 
s velkou snahou. Její text se mi vždy hezky četl, má až popularizační 
charakter (v dobrém slova smyslu), i když občas měl tendenci 
sklouzávat spíše k „výčtu zajímavostí“, než hlubšímu rozboru 
problému.  
 
Finální text přesto ukazuje, že nejen obsah naší řeči, ale i její akustické 
parametry hrají významnou roli v sociálních interakcí a že akustický 
charakter hlasu zjevně dokážeme efektivně modulovat. Tato práce nyní 
může sloužit jako solidní základ pro případné budoucí empirické práce 
v tomto, poměrně nově objeveném a zatím dosti neprobádaném 
tématu. 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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