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Předložená práce si kladla za cíl prozkoumat atraktivitu lidského hlasu pro jedince opačného pohlaví, tedy pro 
potenciální partnery. Toto je jedna z teorií, jak k atraktivitě hlasu přistupovat - druhá spočívá v předpokladu, 
že vývoj lidského hlasu byl spíše ovlivněn vnitropohlavní kompeticí, spíše než mezipohlavním výběrem. Tyto 
možnosti se však vzájemně nevylučují, a zkoumání lidského hlasu z evoluční perspektivy tak nabízí mnoho 
zajímavých možností k teoretizování i výzkumu. V teoretické části si adeptka kladla za cíl představit teorii 
body image, začlenit do ní také vnímaní a hodnocení vlastního hlasu a konceptualizovat tuto fúzi pomocí 
evoluční perspektivy. Některé části se jí podařily lépe, některé hůře - já osobně oceňuji, že se autorka snažila 
o obou oblastech svého odborného zájmu, tedy teorii body image a lidského hlasu, zjistit co nejvíce 
odborných informací a neponechat tak nic náhodě. Teorií  body image se zabývá zejména v souvislosti s 
různými fázemi lidské ontogeneze, ale vymezuje tuto teorii i vůči sebevědomí a self-image. Co se týče hlasu, 
opět vyzdvihuji snahu zpracovat informace z různých oborů, ať již to byla anatomie a fyziologie či 
endokrinologie. Také se tu letmo dotýká evoluční perspektivy nahlížející na hlasový projev, ačkoliv tato část 
mohla být zpracována podstatně detailněji, neboť studií na hlasovou atraktivitu (ale i další perceptuální 
charakteristiky) je skutečně velké množství. Co mi přišlo zásadně nedostatečné, byla část o mezikulturních 
výzkumech a o zpěvu, zejména vzhledem k tomu, že tyto dva aspekty nadále tvoří podstatnou část empirické 
části práce. A i když přímo neexistují výzkumy atraktivity zpěvu mezi různými kulturami, existuje celá řada 
podobných výzkumů a hlavně podobor mezikulturní psychologie, kde by bylo možné nalézt dostatečné 
množství informací pro vybudování pevnější teoretické základny pro samotný výzkum.  
 Na tomto místě musím vyzdvihnout schopnosti autorky, jež prokázala během náročného a 
komplexního sběru dat pro svou empirickou práci. Od 80 Českých mužů a žen se jí podařilo získat kvalitní 
hlasové nahrávky včetně zpěvu, který dosud touto metodou zkoumán nebyl. Hlasové nahrávky následně 
autorka upravovala, analyzovala jejich základní charakteristiky a připravila je k hodnotící části, kdy se jí opět 
podařilo získat dostatek nezávislých hodnotitelů. Autorka měla dále k dispozici obdobná data nasbíraná v 
Brazílii, přičemž i tyto nahrávky samostatně analyzovala a editovala k hodnocení. Kromě hodnocené 
atraktivity mluveného slova a zpěvu měla dále údaje od cílového vzorku např. ohledně sebehodnocené 
atraktivity a kvality hlasu a zpěvu, a také sociosexuality, což jí umožnilo zjistit, zda atraktivita hodnocená 
nezávislými jedinci souvisí se sebehodnocenou hlasovou kvalitou a také zda hodnocená a sebehodnocená 
atraktivita hlasu souvisí se sociosexuální orientací těchto lidí. Analýzy probíhaly zvlášť pro brazilský a zvlášť 
pro český vzorek, což umožnilo zajímavou exploraci dat získaných pomocí tohoto odvážného designu. Pomocí 
této explorace se nám ukázaly některé předpokládané a jiné zcela překvapivé výsledky. Zajímavé je, že 
hodnocení mluveného slova a zpěvu spolu v mnoha ohledech souviselo, což poukazuje spíše na jednotnou 
kvalitu hlasového projevu bez ohledu na to, zda jde o běžnou řeč či umělecký výkon. Dále se ukázaly některé 
mezikulturní rozdíly ve vnímání hlasu, což je zajímavé vzhledem k tomu, že nábor participantů probíhal v 
obou zemích velmi podobně (na nejkvalitnější univerzitě dané země v jejím největším městě), a žádné 
zásadní rozdíly bychom tedy spíše nepředpokládali. Na tom je zásadní to, že generalizování výsledků 
získaných jednou studií na jedné specifické populaci není v zásadě možné a vždy je třeba výzkum zopakovat 
nejen na jiné populaci, ale ideálně i jinou metodou, aby bylo možné nějaké jednotné body identifikovat. 
Ovšem jednotnost takto získaných výsledků je pak o to silnější a cennější. A proto si cením autorčiny snahy 
pustit se do tohoto nelehkého úkolu, který by si měl z podstaty vyzkoušet asi každý antropolog.  
 
Předloženou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, podporuji tímto adeptku na dálku a i přes vědomí 
několika nedostatků si této práce cením a hodnotím ji na výbornou.  
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