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Název práce: Hlas a jeho modulace ve výběru partnera 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce se zabývá neverbální komunikací člověka, jejím cílem je shrnout dosavadní 
poznatky o modulaci akustických parametrů lidského hlasu v kontextu výběru 
partnera. Zabývá se nejen problematikou toho, jak se akustické parametry hlasu 
mění, ale také tím, jak jsou tyto změny vnímány posluchači.   
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce zahrnuje pět kapitol. První kapitola pojednává o roli akustických projevů u 
savců, druhá o pohlavním dimorfismu v hlasech, třetí kapitola popisuje základní 
akustické parametry lidského hlasu. Čtvrtá kapitola se zabývá sociální percepcí 
hlasu, tedy tím, jaké jsou preference žen a mužů co se týče poslechu a vnímání 
hlasu opačného pohlaví. Pátá kapitola pojednává o hlasových modulacích, tedy o 
tom, jak lidé mohou měnit svůj hlas v závislosti na okolních podmínkách (např. při 
hovoru a atraktivním versus neatraktivním protějškem) a jak jsou tyto změny 
posluchači vnímány.  
 
Kapitolám předchází úvod a bakalářská práce je zakončena závěrem.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Bakalářská práce vychází z více jak 130 publikací, které jsou správně citovány.  
Autorka použila relevantní údaje. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální stránka práce je velice dobrá. Jazyková úroveň je výborná, text je dobře 
napsaný a srozumitelný. Práce nezahrnuje žádné obrázky, což je možná škoda. 
Čtenářům, kteří nejsou příliš obeznámeni s bioakustikou, by mohly pomoci lépe 
pochopit podstatu jednotlivých akustických parametrů, které jsou v práci popisovány. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce splnila svůj cíl a rozhodně představuje ucelenou a srozumitelnou 
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práci věnující se zvolené problematice. Členění práce a její jazyková úroveň navíc 
posílily mé přesvědčení, že autorka se o problematiku zajímá, dokáže zpracovat 
informace z publikací a předat je vlastním způsobem. Práci tedy hodnotím jako 
výbornou. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Určité výhrady mám k první kapitole. Autorka sama v úvodu předesílá, že první 
kapitola se bude věnovat akustickým projevům velkých savců. Tato kapitola ovšem 
posléze zmiňuje i velmi obecné informace o ptácích nebo žábách, například že 
obhajují teritorium pomocí hlasových projevů. Dobře pojmout tak širokou záležitost 
jako je akustická komunikace zvířat (i pokud by to měli být jen savci) v jedné kapitole 
bakalářské práce je podle mě velmi obtížný úkol a autorka se možná mohla více 
soustředit na problematiku, která souvisí s jejím tématem. V první kapitole se mohla 
více věnovat a více rozebrat hlasové projevy savců (případně dalších skupin 
obratlovců), jež hrají roli při výběru partnera. Určitě například existuje celá řada 
prací, které se zabývají problematikou toho, jaké hlasy připadají samičkám 
v kontextu výběru partnera atraktivní.  
 
Dále mi připadá trochu nešťastné zasazení druhého odstavce na straně dvě. Čtenář 
z něho hned z kraje nabývá dojmu, že celá práce se bude točit kolem vlivu emocí na 
strukturu hlasových projevů, práce se ale nakonec zabývá i jinými aspekty 
souvisejícími s akustickou strukturou hlasu. 
 
Autorka ve své práci sem tam uvádí poněkud matoucí informace, což však lze u 
první odborné práce pochopit. Zmiňuji to spíše pro poučení a opatrnost pro příště. 
Například v již zmiňovaném druhém odstavci na straně dvě jsou řešeny vysoké 
frekvence u některých typů hlasů. Myslím si, že v některých původních pracích 
(rozhodně tedy v těch o hlodavcích) byla frekvencí myšlená četnost.   
 
Mám tři otázky k obhajobě: 
(1) Mohla by autorka popsat, případně pomocí obrázku vysvětlit, jaký je rozdíl mezi 
frekvenčním spektrem hlasu a formanty? 
 
(2) Na straně 11 se uvádí, že lidé konzistentně spojují nižší hlas s větší velikostí 
mluvčího, ale fundamentální frekvence hlasu příliš mnoho variability ve fyzické výšce 
a velikosti nevysvětluje. V práci se ale také uvádí, že výšku hlasu ovlivňují i jiné 
parametry, například formanty. Je známo, jak si tedy v tomto ohledu vedou 
formanty? Souvisí u člověka nějak s velikostí těla a hmotností?  
 
(3) Mohla by autorka upřesnit informace o výšce fundamentální frekvence, které 
uvádí na straně 15? V prvním odstavci se píše, že nejvyšší medián má v porovnání 
s ostatními emocemi vztek, ale ve druhém se poté píše, že ještě vyšší hodnoty než 
vztek má strach. 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 X  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. 
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• 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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