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BLONDÝNKA , BRUNETKA NEBO ZRZKA: EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VLIVU ŽENSKÉ BARVY 

VLASŮ NA ÚSPĚCH NA INTERNERNETOVÝCH SEZNAMOVACÍCH PORTÁLECH 
(Autor: Natálie Růžičková) 

 
Úvodem musím poznamenat, že psaní tohoto posudku může mít jisté subjektivní zabarvení. 
Autorka se objevila v mé kanceláři neočekávaně před necelým rokem s tím, že by se ráda 
vrhla na zkoumání seznamování na internetu a že by se nebránila ani experimentálnímu 
designu práce. Netuše, co to obnáší, začala zdlouhavě pilovat design studie a nepřeberný 
počet otázek zredukovala na testování vlivu barvy vlasové pokrývky u žen na jejich úspěšnost 
co se počtu reakcí a druhu nabízeného vztahu týče. V průběhu jednoho roku byla nucená 
absolvovat průpravu jak teoretickou (neboť se předtím specializovala zcela odlišným 
směrem), tak zejména metodologickou, nebyla ušetřena ani čtení kvanta odborných článků, 
nicméně se (pro mne) kupodivu nenechala odradit a dotáhla svou práci do zdárného konce. 
Celá práce včetně příloh a literatury má rozsah 71 stran, autorka cituje 89 zdrojů, z nichž 
většina jsou odborné články v angličtině (při namátkové kontrole jsem však narazila na určité 
nesrovnalosti – nejsem si tudíž jista, zda veškeré zdroje uvedené v soupisu literatury jsou 
citovány v textu a naopak). Práce je dále doplněna řadou barevných příloh ilustrujících tvorbu 
stimulů, které autorka pro svůj výzkum využila. V textu se místy objevují překlepy a 
pravopisné chyby, nicméně v přiměřené míře. 
U předkládané práce byla stěžejní část empirická, což se odráží ve velmi propracovaném 
popisu designu výzkumu a tvorby jednotlivých stimulů. Je nutno poznamenat, že tuto část 
prováděla autorka zcela samostatně, pouze za přispění mých občasných konzultací a 
domnívám se, že provedení této části může směle konkurovat některým odborným 
zahraničním studiím – ostatně doufám, že autorka dodrží svůj slib z kapitoly „limity studie“ a 
daný výzkum v budoucnu rozšíří o další data, s jejichž zahrnutím bude již možno výsledky 
publikovat.  
Autorka si také velmi dobře dopředu zformulovala hypotézy, které byly ověřeny pomocí 
příslušných statistických analýz. Není zvykem, aby bakalářský student prováděl tyto analýzy 
zcela samostatně, taktéž v tomto případě byly některé analýzy prováděny s mou asistencí. 
Veškerá deskriptivní statistika a tvorba grafů byla však v rukou autorky práce, navíc Natálie, 
jež teoretické znalosti ze základů statistiky má, bez problémů popisuje a interpretuje výsledky 
analýz (což ani zdaleka není u studentů samozřejmostí). 
Trochu nelogicky v závěru posudku připojím několik slov k teoretickému úvodu. 
Domnívám se, že její rozsah je zcela přiměřený pro účely bakalářské práce, i když 
v některých kapitolách není přiblížení problematiky rozhodně vyčerpávající. Taktéž 
styl někdy sklouzává až k novinářským vyjádřením. Na druhou stranu však oceňuji, že 
se autorka nedala spoutat pohledem jednoho oboru a vybírá si práce jak sociologické, 
psychologické, občas (snad trochu příliš namátkově) nás oblaží také pohledem do 
historie (např. vlasových obměn). Nevím však, do jaké míry je má kritika způsobena 
touhou po tom, aby tato práce byla již na publikovatelné úrovni – což by se jistě od 
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bakalářské práce, která je prvním setkáním studenta s vědeckým výzkumem, očekávat 
nemělo. Objektivnější hodnocení tudíž ráda přenechám oponentovi práce. 
 
Předloženou bakalářskou práci a celkové výzkumné nasazení autorky považuji celkově 
za nadprůměrné a navrhuji hodnocení výborně. 
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