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Výzkum percepce atraktivity na základě fyzického vzhledu patří v současné 

behaviorální antropologii k centrálním tématům. Viděno zvnějška to může někdy působit, že 

je tento obor/y postižen určitou formou obsese. Tato „obsese“ má však dobrý teoretický 

důvod: očekává se totiž, že vnímání atraktivity je senzitivní na znaky odkazují k biologickým 

či jiným kvalitám daného jedince. I přes uvedený boom je tato oblast výzkumu spíše vágní 

v konkrétních teoretických koncepcích a predikcích. Předložená práce se proto teoreticky 

zaměřuje na analýzu adekvátnosti těchto předpokladů a v empirické části pak testuje faktory 

potenciálně ovlivňující preference mužské postavy. 

 

V teoretické části práce autor aplikuje adaptacionistickou teorií signálů Maynarda-

Smitha, teorie čestných signálů, handicapu a další vlivné evolučně biologické koncepty a 

aplikuje je na empirické výsledky v oblasti výzkumu atraktivity. Jasně tak ukazuje nejen svoji 

širokou znalost odborné literatury (seznam citované literatury přesahuje 180 titulů!), ale také 

schopnost kriticky hodnotit výchozí teoretické koncepce.  

Empirická část práce je pak postavena na on-line výzkumu, kdy se mu podařilo získat 

poměrně rozsáhlý soubor dat, který následně umožnil testovat celou řadu dílčích hypotéz. Na 

první pohled se může zdát, že on-line výzkum je laciným způsobem sběru dat. Je však potřeba 

upozornit, že o to více úsilí je nutné věnovat jeho přípravě. Celý projekt musí být vysoce 

strukturovaný, a samovysvětlující, neboť při použití této metody v podstatě nic nejde napravit 

post-hoc.  

Vítek k tématu vždy přistupoval s  nezměrným entuziasmem, vlastními návrhy, jak co 

do použití výzkumných technik, tak i hypotéz a moje role se často zužovala na regulátora 

gejzíru nápadů (jinými slovy vrchního negativisty). V tomto kontextu je dobré připomenout, 

že v rámci magisterského studia Vítek dokončil i další velmi originální výzkum, který se týká 

percepce agresivity na základě vzhledu tváře. Za prezentaci tohoto projektu byl na letošní 

konferenci ISHE oceněn prestižní cenou Linda Mealey Award a rukopis studie je v tuto chvíli 

v recenzním řízení v odborném periodiku Psychological Science. 

Celkově hodnotím diplomovou práci Víta Třebického jako vysoce kvalitní, navrhuji jí 

hodnocení výborně a těším se na další spolupráci v rámci doktorského studia.  
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