
POSUDEK ŠKOLITELE NA DIPLOMOVOU PRÁCI RADKY KUČEROVÉ 
„SOUVISLOST NEVERBÁLNÍCH PROJEVŮ A MENSTRUČNÍHO CYKLU ŽEN“. 
 

S výzkumem psychologie změn v průběhu menstruačního cyklu se v posledních letech 

eufemisticky řečeno „roztrhl pytel“ a tato oblast pěkně ukazuje na určité módní tendence, 

které se nevyhýbají ani vědeckému bádání. Překvapivě však bylo doposud minimum 

pozornosti věnováno změnám neverbálních projevů a to jak u samotných žen, tak i toho, zda 

se takové změny projevují i u mužů v interakci s ženami. Předložená práce se na rozsáhlém 

vzorku získaného v rámci Berlínské speed-datingové studie zaměřuje právě na tento fenomén. 

Autorka v diplomové práci navazuje nejen tematicky, ale i zpracovávaným materiálem 

na svoji bakalářskou práci. S tím, že analyzovala nejen neverbální projevy mužů 

interagujících s ženami v různých fázích cyklu, ale zároveň i změny v neverbálních projevech 

samotných žen. Výsledky analýz na větším vzorku potvrdily, že muži s ženami ve fertilní fázi 

cyklu hovoří signifikatně déle. Analogicky byla zjištěna kratší délka mluvení u žen ve fertilní 

fázi. U žen byl dále efekt cyklu modulován na základě toho, zda hovoří s atraktivním či 

neatraktivním protějškem, a to především v prvku přímý pohled, který vykazoval vyšší 

četnost u žen ve fertilní fázi cyklu.  

Na základě předchozí zkušenosti s náročnou behaviorální analýzou prováděla 

diplomantka kódování neverbálních projevů zcela samostatně a s očividným zaujetím pro věc. 

Svoji kompetenci ukazuje i v teoretickém úvodu, kdy se snaží uváděné empirické studie 

hodnotit kriticky a pokouší se i o posouzení adekvátnosti nepřehledné teoretické literatury 

týkající se koncepce evoluce skryté ovulace. Obdobně pozitivně hodnotím i erudovanou a 

k vlastním výsledkům kritickou diskuzi. V části věnované výsledkům je pak nejzřejmější 

obvyklý efekt „chybějícího týdne“ a tato část by si zasloužila pečlivější prezentaci. Zároveň 

bych si přál (podotýkám, že se však jedná o obecnější problém) i větší samostatnost při 

analýze kvantitativních dat. Na tomto místě je však potřeba také vyzdvihnout, že Radka se 

věnovala svému výzkumu i nad rámec běžných povinností a prezentovala dílčí výsledky na 

několika domácích i zahraničních konferencích a doufejme, že v dohledné době její poznatky 

spatří světlo světa ve formě odborného textu v některém z mezinárodních odborných 

časopisů. 

 

Celkově hodnotím diplomovou práci  jako velmi kvalitní a vzhledem k u vedeným 

připomínkám ji hodnotím známkou výborně s pozdviženým ukazovákem. 
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