
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Petry Stolařové „Souvislost hodnocené a 
sebehodnocené kvality hlasu v rámci konceptu Body-Image“.

Členění práce
Práce je přehledně členěna, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Obsahuje všechny 
formální náležitosti, které se s diplomovou prací pojí.

Formulační kvalita, jazyková správnost a informativnost textu
V tomto ohledu práce vykazuje kolísající kvalitu. Teoretická část čtenáře dostatečně 
informuje o pozadí zpracovávaného tématu a podtrhuje racionále uskutečněné studie. 
Teoretická část je čtivá, v některých pasážích by ovšem mohla být úsporněji formulovaná. 
Některé pasáže textu jsou zcela nadbytečné (např. vyjádření v úvodu teoretické části z jakých 
zdrojů autorka čerpala), jinde se autorka spoléhá na lineárně čtoucího konzumenta jejího textu 
– tak si vysvětluji uvedení, že neparametrické korelace použité ke statistické analýze výsledků 
je korelace Spearmanova. Tato informace se nachází pouze na jediném místě textu a notný 
počet následujících tabulek s výsledky již tuto informaci postrádá. Na některých místech jsou 
použity matoucí pojmy (viz str. 57, „rozsah jednotlivých nahrávek“). Práce obsahuje 
zanedbatelné množství překlepů, gramatickou správnost si oponent netroufá posuzovat.

Práce s literaturou
Použitá literatura je počtem adekvátní, citace jsou správně uváděny. Existují ovšem pasáže, 
které se pravděpodobně k poznatkům nabytým z literatury váží, ale citace zde chybí. Např. 
použití nejnižší naměřené a nejvyšší naměřené f0, coby akustické proměnné bylo inspirováno 
prací Juana Davida Leongomeze, ovšem v pasáži pojednávající o použití akustických 
proměnných tato informace chybí.

Design studie
Designu studie by slušelo přiznání, že se jedná spíše o explorativní studii, než-li o experiment. 
Nejsou argumentovány vznesené hypotézy, nicméně samotné hypotézy jsou smysluplné. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o studii na dvou populacích, napadá mě, že by možností 
mohlo být rozdělit studii na část explorativní a následnou genezi hypotéz, které by se 
aplikovali na data o druhé populaci. Poté by snad prezentace výsledků mohla být přehlednější.

Originalita/přínosnost tématu
Téma práce Petry Stolařové s názvem „Souvislost hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu v 
rámci konceptu Body-Image“ je originální a ztotožňuji se s autorčiným tvrzením, že mi není 
známo, že by se tímto tématem někdo z této perspektivy dříve zabýval. Nabízený zavedení 
nového konceptu Voice-image je jistě na místě a domnívám se, že k němu práce autorky 
významně přispěla.

Navrhované hodnocení
Práce vykazuje místy nedostatky v práci s použitou literaturou a v efektivní formulaci 
zásadních myšlenek textu. Ovšem jedná se o práci originální a přínosnou, místy velmi čtivou. 
Text v konečném plánu plní svou úlohu. Navrhované hodnocení: velmi dobře.

Otázky:
- Proč jste v analýzách nezohlednily rozdíly mezi participantkami, co se užívání 

antikoncepce týče?
- Bylo rozložení akustických dat normální?



- Proč jste použili rozdílnou škálu pro hodnocení (0-10) a sebehodnocení (1-7) 
atraktivity hlasu?

- Jak si vysvětlujete nedostatečnou shodu hodnocení a sebehodnocení atraktivity hlasu u 
českých mužů, zvláště v kontrastu s velmi dobrou shodou hodnotitelů?

- Které výsledky byste označila za zcela neočekávané, které Vás naopak nepřekvapily a 
proč?

- Je tedy vnímání atraktivity vlastního hlasu analogické k vnímání atraktivity vlastního 
těla, je „voice-image“ analogický body-image?

- Pokud není, jak si rozdíl vysvětlujete, proč by měl být hlas jiný?

V Praze dne 21.9.2013 

Mgr. Pavel Šebesta 


