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Imprintingu podobné jevy a homogamie jako faktory ovlivňující evoluci barvy očí a 
vlasů/ Lukáš Joudal 

 

Posuzovaná diplomová práce, jejímž autorem není nikdo jiný než student třetího ročníku oboru 
Teoretické a evoluční biologie Lukáš Joudal, čítá 85 stran (z čehož 21 stran činí přílohy), a je 
vybavena řadou grafických doprovodných prvků, tedy vlastně výhradně grafy. Práce se přísně 
drží zavedené aristotelské tradice členění odborného spisu; začíná úvodem a končí závěrem. 

Cílem práce je zjistit jak barva očí a vlasů s ohledem na vztah k rodičovi ovlivňuje výběr 
partnera, zda jsou partneři podobní a zároveň hledá odpověď na otázku, zda si lidé na základě 
sledovaných fenotypových znaků vybírají své partnery konsistentně. Studie vychází 
z předpokladu, že výběr partnera je do značné míry ovlivněn fyzickými i osobnostními rysy 
rodiče opačného pohlaví. V teoretické rovině práce diskutuje možnosti imprintingu podobných 
jevů  a principu homogamie jakožto faktorů zodpovědných za variabilitu barev očí a vlasů 
Evropské populace a některé aspekty těchto fenoménů pak následně podrobuje empirickému 
testování. Studie se opírá o velmi slušný datový soubor o mocnosti 1266 respondentů (z toho 
942 žen a 324 mužů). Práce je v jednom aspektu unikátní. Pokud je mi známo jedná se o první 
studii zabývající se kromě jiného konsistencí výběru partnera (tedy tím jestli si vybíráme stále 
stejné partnery). 

Lukáš Joudal možná není úplně typickým představitelem archetypu muže vědy se všemi 
atributy tomu náležejícími. Přesto zde mohu s potěšením konstatovat, že se práce zhostil se ctí 
a zejména při dokončování práce i se značnou pílí. Nezanedbatelným přínosem pro něj 
samotného je i fakt, že během sepisování diplomové práce výrazně zdokonalil svůj písemný 
projev. Na závěr je třeba zdůraznit zásadní přínos Zuzany Štěrbové v roli konzultanta (reálně 
však spíše školitele), jejíž erudice a laskavost byla Lukášovi Joudalovi nezbytnou oporou 
v době, kdy jeho oficiální školitel vysedával po schůzích. Práce přináší originální poznatky, jež 
autor adekvátně interpretuje a diskutuje. Diplomová práce Lukáše Joudala, dle mého názoru 
splňuje kritéria podobných prací obhajovaných na PřF UK, a proto ji vřele doporučuji 
k obhajobě.  
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