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podobné jevy a homogamie jako faktory ovlivňující evoluci barvy očí a vlasů“ 

 
Předložená diplomová práce si klade za hlavní cíl prozkoumat, zda si lidé vybírají 
dlouhodobé partnery, kteří mají barvu očí, odstín očí a barvu vlasů podobnou jako 
jejich rodič opačného pohlaví, dále zda v tomto výběru hraje roli homogamie a zda je 
tento výběr partnera na základě barvy očí, vlasů a odstínu očí konzistentní. Samotný 
text je členěn klasicky na část teoretickou a na část empirickou. V teoretické části 
práce se autor na cca 20 stranách věnuje takovým tématům, jako je homogamie, 
imprinting či konzistence výběru partnera. Vzhledem k tomu, že samotná homogamie 
a imprinting jsou pro celou práci stěžejní, tak by si ale uvedené dvě kapitoly 
zasloužily detailnější rozpracování. Autor se v nich totiž velmi často dotýká 
podstatných témat, která už ale dále nerozebírá a čtenář si tak může jednotlivé 
spojitosti pouze domýšlet.  
 
Co se týče formálních nedostatků, mám problém s tím, jakým způsobem autor v textu 
cituje odbornou literaturu. Pořadí citovaných autorů se očividně neřídí žádným 
předem stanoveným pořadím, například řazením dle abecedy. V textu pak můžeme 
nalézt citace ve formě „(Perrett et al., 2002; Vos, 1994; Hansen a Slagsvold, 2003; 
Little et al., 2003; Berezckei, 2004; Verzijden et al., 2008).“ (str. 13). Některé 
z citovaných studií chybí v seznamu použité literatury (např. Buunk, 2002; Kratochvíl, 
2006; Poliaková, Mojžišová a Hašto, 2007; apod.) a některé citované studie jsou 
citovány nesprávně (např. Štěrbová, 2012 (str. 14) na místo Štěrbová a Valentová, 
2012; výše zmiňovaný Buunk, 2002, apod.). Student dále v textu občas používá 
dlouhé a zbytečně kostrbaté formulace, např.: „V důsledku toho si samci vybírali jako 
partnery jedince s tímto znakem a to nezávisle na pohlaví, stačilo jen, aby měl uměle 
zbarvený zobák a byl pro samce atraktivní (Vos, 1995) a naopak to může být pro jiné 
charakteristiky (Witte a Sawka, 2003, Witte a Caspers, 2006).“ (str. 14). 
 
V empirické části práce se autor věnuje svému vlastnímu výzkumu. Tato část práce 
je poměrně dobře zpracovaná, student na jejím začátku stanovuje cíle výzkumu a 
postuluje celkem pět hypotéz. Následně pokračuje metodikou výzkumu, včetně 
popisu dotazníků, které pro svou studii zvolil. Samotná metodika a některé 
z použitých dotazníků by ale měly být popsány detailněji, aby čtenář nemusel 
dohledávat určitá fakta v samotném dotazníku, který nalezneme v příloze práce. 
Jedná se například o zakotvení Kinseyho škály: škála má být správně zakotvena 
„Výhradně heterosexuální“ až po „Výhradně homosexuální“, nikoli „Výrazně 
heterosexuální“ až „Výrazně homosexuální“ (str. 23). Dále se například jedná o 
problematiku toho, jak autor přistupoval k možnosti, že někteří z respondentů mohli 
vyrůstat v průběhu dětství s více než jedním rodičem (zaměřoval se na vlastní, či 
nevlastní rodiče?), podle čeho následně určoval rodiče, který vstupoval do analýz, 
zda v analýzách počítal s přirozenou, nebo aktuální barvou vlasů, apod. U popisu 
demografické části dotazníku, mi není moc jasné, proč se student respondentů 
dotazoval na politické smýšlení. V práci by také mělo být uvedeno, že v rámci 
předkládaného výzkumu byly zpracovány pouze některé části dotazníku a nikoli 
dotazník celý.    
 
Co se týče statistických testů, student používá adekvátní statistické metody. U 
deskriptivní analýzy mě trochu zarazilo věkové rozložení vzorku (18 – 76 let, 



průměrný věk 27,5 let, medián 23 let). Vzhledem k nízkému průměrnému věku 
respondentů bych spíše doporučila z analýz vydělit starší respondenty a to i z toho 
důvodu, že autor zkoumá vliv barvy vlasů a je otázkou jakou barvu vlasů (a zda 
vůbec) budou mít například 70ti letí respondenti.  
 
Výsledky samotné práce poukazují na vzájemnou podobu partnerů v barvě i v 
odstínu barvy očí, ale pouze pokud byla respondentka žena. Dále bylo zjištěno, že 
barva očí a vlasů respondentových/činých rodičů signifikantně predikuje barvu očí a 
vlasů druhého rodiče a rovněž barvu očí a vlasů respondenta/ky. V neposlední řadě 
bylo zjištěno, že si lidé vybírají partnery/ky konzistentně co se týče jak barvy vlasů, 
tak barvy očí.  
 
Diskuze je zpracována poměrně obstojně, některé body mi v ní ale chybí. K obhajobě 
by si proto měl autor připravit diskuzi některých svých výsledků, konkrétně: Jak by 
interpretoval výsledek, že si ženy měly signifikantně častěji partnery podobné v barvě 
a odstínu očí, ale u mužů se stejný efekt neprokázal? A dále jak by interpretoval 
výsledek, že podobnost mezi respondentkou a jejím partnerem v barvě vlasů 
pozitivně predikuje shodu v partnerském vztahu? Proč zrovna subškálu Shoda 
v partnerském vztahu? 

 
I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 
dobře. 
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