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Posudek oponenta  na bakalářskou práci Natálie Růžičkové: „ Blondýna, bruneta nebo 

zrzka?, Experimentální ověření vlivu ženské barvy vlasů na úspěch na internetových 

seznamovacích portálech. Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kvapilová.  

 

Jedná se bakalářskou práci, která se zaměřuje na téma atraktivity a partnerských vztahů 

v kontextu nových informačních medií. Ve své metodice  využívá inovativní experimentální 

přístup a nasbíraná data  kvantitativně vyhodnocuje pomocí statistických metod.  

 

Předloženou bakalářskou práci tvoří celkem 71stran, které jsou děleny do jednotlivých 

kapitol: úvod, teoretická část, empirická část, výsledky, diskuze, závěr, literatura, přílohy. Po 

formální stránce se jedná o práci velmi zdařilou, která splňuje nároky  kladené na bakalářkou 

práci. V práci je možno sledovat samostatný přístup k problematice výzkumu. Ten je postaven 

na znalosti širšího teoretické kontextu, formulaci vlastních výzkumných hypotéz, na vytvoření 

testovacího designu, vytvoření nástrojů k testování- stimulů. Dále pak na sběru dat, jejich 

zpracování a závěrečnou interpretaci nalezených výsledků.  

Bakalářská práce je tedy  po formální i metodické stránce velmi zdařilá, na straně druhé  jí lze 

vytknout některé  nedostatky, kterým se budu po jednotlivých kapitolách věnovat postupně.   

Hned úvodu autorka píše: „ Většina savců se schází pouze za účelem kopulace a jen v období 

říje“. Pro savce je naopak typické, že nežijí soliterně, ale vysoce společensky v rámci skupin 

složených z obou pohlaví a vytváří složité společenské  sítě a hierarchie. To platí zejména pro 

primáty, kteří jsou díky blízké evoluční příbuznosti s člověkem pro srovnání nejpříhodnější.  

Pouze u  některých  savců např . kočkovitých  šelem (gepardi) se příslušníci obou pohlaví 

schází pouze v krátkém období říje.  Některá problematická tvrzení jsou psána v rovině 

obecné pravdy bez uvedení patřičných citací. Například  je uváděno, že v současné době se 

v západní civilizaci zvýraznil vliv a atraktivity na výběr dlouhodobého partnera.  S tímto 

tvrzením lze v zásadě souhlasit, nicméně z mého pohledu chybí poznámka, že atraktivita 

potencionální partnerů je posuzovaná i mimo kontext euro-americké civilizace u tzv. 

přírodních národů, kde také hraje roli v utváření dlouhodobých párů. V teoretické části 

kapitoly 2.1.1.  str. 9 je charakteristika partnerských námluv  ve středověku podána velmi 

zjednodušujícím způsobem pomocí ideálu platonické lásky, který byl oslavován ve 

společenské vrstvě nejvyšší šlechty. Podle mého názoru tento ideál necharakterizuje způsob 

námluv celé středověké společnosti, ale pouze způsob chování  úzké společenské vrstvy.   Na 

straně 10  teoretické části jsou některé diskutabilní pasáže: „ Po volbě vhodného partnera 
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následuje oční kontakt, a pokud je udržen je to znakem úspěchu“. Současné znalosti 

neverbální komunikace v období vytváření páru naopak ukazují, že v případě žen, je 

neverbálním zájem o partnera vyjádřen spíše odkláněním hlavy od partnera, klopením očí  a 

znovunavázáním očního kontaktu. Naopak dlouhý přímý pohled do očí partnera je spíše 

výrazem jeho odmítnutí. (Eibl-Eibesfeldt, 1989).   Některé pasáže teoretického úvodu jsou pro 

čtenáře neznající referovanou problematiku obtížně  pochopitelné. Tvrzení jsou předložena 

bez předchozího objasnění teoretických předpokladů. Např. str. 12: „Výhodou existence 

krátkodobých vztahů na straně žen můžeme shledávat v možnosti získání tzv.dobrých genů 

pro své potomstvo, které jsou signalizovány maskulinními znaky, které vypovídají o vysoké 

produkci testosteronu“. Toto je uvedeno bez následného vysvětlení jakým způsobem by 

mohla souviset vysoká hladina testosteronu s kvalitou jeho genetického materiálu (např. 

Zahaviho teorie hendikepu).  Na straně 16 je nepřesná definice WHR (chybně se uvádí jako 

poměr objemu pasu a boků, místo poměr obvodu pasu a boků). 

Na str. 17 autorka zmiňuje mezi neopomenutelnými znaky v obličeji postavení čelistí. Jak je 

toto míněno?  Dále uvádí že muži preferují dětské obličeje. Toto tvrzení je podle mého názoru 

nepřesné. Adekvátnější formulací by bylo uvézt, že přítomnost dětských rysů tváře může 

zvyšovat atraktivitu žen.   Na straně 18   je uvedená citace Kvapilová  a kol, která chybí 

v seznamu  literatury. Další citace použitá v textu na straně 18: Roberts a kol. je v seznamu 

použité literatury citována nedostatečně (chybí název časopisu, číslo a stránky). 

Argumentaci  autorky ze strany 20: „ Dlouhé vlasy jsou znakem, že žena je natolik 

zabezpečená, že si může dovolit nákladnější péči o vlasy“ pokládám za diskutabilní neboť 

např. udržování krátkých upravených  vlasů  vyžaduje  častou návštěvu u kadeřníka, která je 

drahá. 

Na straně  20 je použit termín liniové kresby žen. Podle mého názoru by bylo vhodnější tento 

termín nahradit pochopitelnějším  termínem perokresby.  

Na straně 21 je ve třetím odstavci uvedena věta  “ … dospívající uživatelé internetu preferují 

komunikaci online-pro lepší sdílení pocitů, mezi které patří také ztráta z ostychu před 

autoritou  apod., ale zároveň všem vadí ztráta nonverbální komunikace.“ , která podle mého 

názoru postrádá smysl.  Na straně 23 v poslední větě  autorka používá nevhodnou formulaci 

k referování nálezu předchozí studie, ve které figuruje autor a kolektiv: „ Obecně shledal…“ 

místo vhodnějšího použití výrazu např : „Tato studie ukázala že,….“    Na straně 24 považuji 

celý obsah již od třetí věty poněkud enigmatický. V  jeho závěru stojí věty: „Ten vyžaduje 

flexibilní přístup a vysokou reálnost, obzvláště v tomto prostředí, které je anonymní a skýtá 

možnost lhaní a skrývání identity a tudíž se v něm člověk pohybuje ostražitě. Je tedy nutné 
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zvolit takovou prezenci, která bude důvěryhodná“… „ Ale vzhledem k možnostem 

vyvíjejících technologií je výzvou zkusit vytvořit stimuly na vyšší úrovni, které budou možné 

vydávat za reálného člověka a tímto získat data neovlivněná prvotní informací, že jde o 

výzkum.“  

Po stránce jazykové se v teoretické části  často objevují věty, které působí velice kostrbatě, 

v některých  se vyskytují i pravopisné chyby, nadbytečné opakování slov, chybí tečky za 

větou a velká písmena na začátku věty.  

 

Poznámky k úvodu empirické části bakalářské práce: 

 Na straně 25 autorka uvádí nepřesný popis experimentu. Autorka při popisu metody uvádí, že 

bylo manipulováno s barvou vlasů. Ale na předložených stimulech jsou patrné rozdíly v typu 

účesu (každý z vytvořených testovaných stimulů, které se primárně  liší barvou vlasů, se 

odlišují v typu úpravy účesu dlouhých rovných vlasů, podrobněji rozebráno níže).  

Poznámky ke kapitole cíle výzkumu a hypotézy: 

 Hned v úvodu kapitoly lze autorce vytknout nejasnou formulaci  základní výzkumné otázky, 

kterou  formuluje  takto: str. 25 cituji: „Ovlivňuje barva vlasů ženy v internetových 

seznamkách kvalitu mužů, kteří se jim ozývají a typ vztahu, který jim nabízí? Podle mého 

názoru však barva vlasů jistě neovlivňuje kvalitu mužů, ale  spíše např. :  Existuje  souvislost 

mezi barvou vlasů ženy na internetových seznamkách a typem nabízeného  vztahu a   

vybranými charakteristikami mužů, kteří danou ženu za účelem navázání vztahu kontaktují?  

V hypotéze číslo 1: Nejvíce návrhů obdrží celkově ženy s blond vlasy bez ohledu na typ 

vztahu je použita citace anglosaské studie, která nalezla, že ženy s blond vlasy jsou 

hodnoceny pozitivně.  (Feinman, Gill, 1978).  Z jakých důvodů  autorka předpokládá snadnou 

přenositelnost tohoto nálezu na českou populaci?  V hypotéze číslo 5: Na profil ženy se 

zrzavými vlasy bude odpovídat nejvíce mužů se sexuálními návrhy autorka formuluje na 

základě předpokladu, že se v této situaci krátkodobých vztahů  uplatní efekt exotiky. Tento 

teoretický předpoklad, který je v předložené práci dále testován není však vysvětlen. Z jakého 

důvodu si autorka myslí, že exotický prvek by měl být preferován pro krátkodobý vztah? 

Poznámky ke kapitole konstrukce stimulů:  

 Na straně 30 autorka překvapivě uvádí, že pro černovlásky nejsou používána žádná 

stereotypní spojení, i když dále píše že černovlásky i hnědovlásky jsou řazeny do kategorie 

brunety, které jsou posuzovány jako inteligentní, rozvážné a vhodné pro manželství…(Synott, 

1987). 
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Na straně 30 autorka uvádí, že vzorkovnice vlasů se používá v antropometrii. Lépe by bylo 

uvézt použití vzorkovnice v antroposkopii, která je založená na vizuální inspekci, pomocí 

které rozřazuje zkoumané  jevy do příslušných standardizovaných kategorií.  

V kapitole  konstrukce stimulů na straně 33 autorka popisuje testování přirozenosti a 

atraktivity vytvořených stimulů.  Stimuly byly sesazeny pomocí počítačového programu 

Photoshop z těchto 3 vrstev (pozadí v šedomodré barvě, kompozitní fotografie, vlasové 

pokrývky). Jak uvádí autorka na straně 32: „... celý proces probíhal tak, aby zakrytí tváře 

vlasy u všech stimulů bylo podobné a působilo jako celek věrohodně.“ Tímto procesem 

vznikly stimuly, které byly prezentovány jako fotografie žen, které by rády prostřednictvím 

internetové seznamky navázaly heterosexuální partnerský vztah.   

 

Hlavní kritickou poznámkou k provedení experimentální části studie je způsob vytvoření 

testovaných stimulů. Stimuly měly za úkol testovat jakým způsobem barva vlasů žen ovlivní 

reakce mužů na internetových seznamkách. Předpokládala bych tedy, že se bude při tvorbě 

stimulů manipulovat pouze se zbarvením vlasů žen a ostatní prvky  budou  striktně 

kontrolovány. Pouze takovýto design pokusu mohl zodpovědět  položené výzkumné otázky.  

V případě stimulů testovaných v rámci této práce tomu tak nebylo a ve stimulech jsou zjevné 

tyto rozdíly: 

1) Považuji za pravděpodobné, že při tvorbě stimulů byly možná nedopatřením použity 

odlišné kompozitní snímky. Za zřetelný považuji rozdíl zejména mezi stimulem 

brunety a zrzky. 

2) Odlišnosti v typu účesu dlouhých rovných vlasů: Pěšinka je vedena v každém případě 

vždy odlišně (u blondýnky, ve středu vlasové části, u brunetky je sice také ve středu 

vlasové části, ale pěšinka je vedena poněkud šikmo, u zrzky je pěšinka umístěna  na 

pravé straně vlasové časti.  Různé typy pěšinky se nemusí vždy hodit stejným 

způsobem ke standardizovanému obličeji, což může ovlivnit atraktivitu testovaného 

stimulu. Dále jak autorka sama uvádí v teoretické části práce symetrie fyzických 

znaků a tedy i tvaru účesu ovlivňuje hodnocení atraktivity. Symetrie typu účesu však  

není v experimentu kontrolována  a podle mého názoru snižuje validitu nabíraných dat 

v průběhu experimentu.  U blondýnky vlasy dále překrývají pravou spodní část tváře. 

Vlasy působí jako více „rozevláté“ a možná tedy i přirozeněji ( v pilotní studii také 

tento stimul dostal nejvyšší skóre v hodnocení přirozenosti fotografie ve srovnání se 

stimuly zrzky a brunety).  Tento typ účesu mohl přispět k případným odlišnostem 

v atribuci  psychologických charakteristik (např. zvýšit míru přisuzované extroverze), 



 5 

která může být hodnotiteli dále spojována s větší  mírou otevřenosti ke krátkodobému 

sexuálnímu vztahu.  Tyto odlišnosti v testovaných stimulech mohly  dále ovlivnit 

nasbíraná data.  Z jakých důvodů došlo k těmto odlišnostem při tvorbě  stimulů 

autorka v práci podrobněji neuvádí. 

 

Přirozenost a atraktivita takto vytvořených stimulů byla následně testována v pilotní studii, 

které se účastnilo celkem 12 hodnotitelů (8 žen, 4 muži). Tito hodnotitelé pak na sedmi 

bodové škále hodnotili přirozenost  (mezi extrémy:velmi přirozená fotografie- naprosto 

nepřirozená fotografie) a atraktivitu (mezi extrémy: velmi atraktivní- naprosto neatraktivní)3 

vytvořených stimulů (blondýnka, bruneta, zrzka), dále černobílý kontrolní profil vytvořený 

z kompozitního snímku evropské populace žen a 3 fotografií reálných žen. Tato pilotní studie 

byla vyhodnocena způsobem, že byly spočítány průměry 12 hodnocení jednotlivých stimulů 

v přirozenosti a atraktivitě. Na obrázku 10 na straně 68 autorka uvádí tabulku s výsledky  

průměrného skóre posouzené přirozenosti: F1 (fotografie reálné ženy:2,9), F2(černobílý 

kontrolní kompozit:3,36), F3 (stimul brunety: 3,4), F4 (stimul zrzky:  4,09), F5 (fotografie 

reálné ženy: 1,45), F6 (fotografie reálné ženy: 2,81), F7 (stimul blondýnky:2,9). Na základě 

těchto výsledků autorka uzavírá pilotní studii takto: cituji ze strany 33: „ Výsledek ukázal, že 

se stimuly pohybují přibližně v průměru na stupnici přirozenost/nepřirozenost….Vzhledem 

k ostatním fotkám, kde byly zobrazeny reálné ženy, které v přirozenosti také nedosahovaly sta 

procent, jsme si dovolili tyto stimuly považovat za potvrzené, vhodné pro experiment.“ Tento 

způsob zhodnocení pilotní studie však považuji za nepřesvědčivý a i provedení celého 

pilotního experimentu jako přinejmenším diskutabilní v těchto následujících bodech.  

1)Nevhodnost testovaných stimulů: Testované fotografie 3 reálných žen nebyly vůči sobě  

standardizovány: Fotografie 1 není focena z přímého pohledu, má nepřirozenou barvu 

obličeje  a odlišné zelenomodré pozadí, Fotografie 5 má  viditelný krk i s částí oblečení, 

nestandardní velikost hlavy ve srovnání s ostatními stimuly, F6 představuje fotografii ženy 

s výrazným líčením a nepřirozeně bílou pletí, fotografie je pořízena z mírného z podhledu, tj. 

nestandardně, pozadí je provedeno v šedé barvě, tzn. odlišně od ostatních fotografií.  Tyto 

skutečnosti mohly přispět k tomu, že i fotografie reálných žen, mohly být hodnotiteli 

posuzovány jako celkově  méně přirozené a pouhé srovnání průměrů dosaženého skoré 

v přirozenosti  s těmito fotografiemi mohlo vézt k chybnému závěru.  

2) Nedostatečný počet hodnotitelů: V pilotní studii bylo vyhodnoceno celkem hodnocení 12 

hodnotitelů (8 žen, 4 mužů ), což je počet hodnotitelů, který považuji za nedostatečný.  Ve 

studiích, které ve své metodice používají hodnocení fotografií prostřednictvím hodnotitelů se 
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jako optimální z hlediska vyhodnocení považuje počet 12-15 hodnotitelů obou pohlaví tzn. 

cca 30 hodnotitelů.  

3) Nejasné použití černobílého stimulu z kompozitního snímku evropské populace a společně 

s použitím typu účesu, který se odlišuje od typu účesu použitý na ostatních stimulech. Mohla 

by autorka práce jeho použití zdůvodnit?  

4) Nedostatečný způsob vyhodnocení pilotní studie pomocí „okometrické“ metody. V tomto 

případě bych považovala za relevantní výsledky výzkumu statisticky vyhodnotit například 

ANOVOU, která by ukázala, zda se průměry  dosažených skóre v přirozenosti fotografií 

reálných žen a vytvořených stimulů od sebe liší významně či nikoliv. Tento typ analýzy však 

nebylo možno provézt  díky  minimálnímu počtu hodnotitelů.  Výsledek by pak opravňoval 

autorku k použití takovýchto stimulů v dalším testování. 

Sběr dat proběhl na třech internetových serverech (www.rande.cz, www.libimseti.cz, 

www.najdeme.cz) kam byly postupně nasazeny všechny tři stimuly ženy, lišící se barvou 

vlasů. Byly sbírané údaje o nabízeném typu vztahu (kamarádství, flirt, vážný vztah) a o  

dalších charakteristikách  mužů, kteří na tyto stimuly na seznamce reagovali. Celkem bylo ze 

internetových stránek nasbíráno 112 vzkazů pro všechny stimuly (20 bylo následně ze 

zpracování vyřazeno).  Výsledky jsou v práci velmi zdařile zpracovány ve formě přehledných  

tabulek a  formou sloupcových a koláčových grafů. Statistické zpracování ordinálních či 

kategoriálních dat  bylo provedeno pomocí chi-kvadrát testu.  

V diskuzi autorka shrnuje hlavní výsledky studie. Stimul s blond vlasy byl muži nejčastěji 

kontaktován a to zejména za účelem navázání krátkodobého vztahu. Tento výsledek byl 

v souladu s  první i druhou výzkumnou hypotézou autorky. Stimul brunetky obdržel nejvíce 

nabídek vážného vztahu. Tento výsledek byl také autorkou očekáván. Naopak hypotéza, že 

stimul zrzky obdrží největší množství otevřeně sexuálních nabídek se ve výsledcích 

nepotvrdil. Dostal nejmenší množství návrhů ve srovnání se stimulem blondýnky či brunety a 

mezi nabízenými vztahy byl hlavně vážných vztah.   

V kapitole 3.4.5. Limity výzkumu a návrhy pro další rozvedení studie autorka poznamenává 

že výsledky studie mohli ovlivnit samotné stimuly, které mohly působit nepřirozeným 

dojmem díky sesazení vlasové pokrývky a kompozitního obličeje či celkovou nepřirozeností 

zrzavých vlasů vůči použité tváři v českém  prostředí. Zrzavá barva vlasů je v našich 

podmínkách poměrně vzácná a je spojena se specifickým morfotypem. S tímto tvrzením 

autorky lze  ve velké míře jistě souhlasit. Ráda bych však ještě upozornila na další 

pravděpodobný faktor, který mohl výsledky studie nekontrolovaně ovlivnit. Jedná se  o 

rozdíly v atraktivitě testovaných stimulů. Z obrázku 10 na straně 68 jsou uvedeny výsledky 
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pilotní studie, která kromě přirozenosti vytvořených stimulu zkoumala také  jejich atraktivitu. 

Z výsledků na obrázku 10 na straně 68 vyplývá, že za nejvíce atraktivní byl posuzován právě 

stimul F7 (stimul blondýnky:2,63), dále F3 (stimul brunety: 3,09) a za nejméně atraktivní byl 

považován stimul F4 (stimul zrzky:  3,36). Je tedy možné, že výsledky studie ovlivnila více 

atraktivita vytvořených  stimulů  skládajících se z kompozitu tváře, typu účesu a příslušné 

barvy vlasů než samotná barva vlasů žen.  Atraktivita testovaných stimulů by tedy v dalším 

experimentu tohoto typu měla být kontrolována tak, aby testované stimuly byly přibližně 

stejně atraktivní.  Tento požadavek by  měl být dále ověřen v pilotní studii. Výsledky studií 

zaměřených na  percepci lidské tváře ukázaly, že atraktivita je  jeden z významných faktorů, 

který ovlivňuje širokou škálu sociální interakcí, například v  oblasti přisuzování  

psychologických charakteristik na základě vzhledu tváře (u atraktivních lidí jsou 

předpokládány spíše společensky oceňované vlastnosti), či výběru partnera.   

Ráda bych vyzdvihla originální experimentální přístup předložené práce, který je z mého 

pohledu její největší předností.  Práce je po formální stránce velice  dobře zpracována. Tvoří ji 

bohatý teoretický úvod, vlastní výzkumné hypotézy, popis testovacího designu, metodika 

sběru dat, jejich zpracování a interpretace nalezených výsledků v konfrontaci s původními 

předpoklady. Autorka tímto prokázala, že dokáže samostatně vědecky pracovat na solidní 

odborné úrovni, která odpovídá nárokům kladených na bakalářskou práci. Nejvíce 

diskutabilní je tvorba testovaných stimulů a způsob vyhodnocení pilotní studie, které bylo 

z mého pohledu provedeno nedostatečným způsobem. Tyto skutečnosti pak mohly ovlivnit 

validitu nasbíraných dat a zkreslit odpovědi na položené výzkumné otázky.  

Z těchto uvedených důvodů předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou velmi dobře. 

Závěrem bych ráda vyjádřila svoje přesvědčení, že by určitě stálo za to v tomto zajímavém 

směru výzkumu pokračovat například v rámci diplomové práce. 

  

 

 

V Praze 27.8. 2010                                

                                                                      

 

                                                               Posudek zpracovala Mgr. Věra Pivoňková Ph.D.     

                                                                                                 Fakulta humanitních studií 
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