Posudek školitele na diplomovou práci Kateřiny Sýkorové „Vztah mezi vlasovými charakteristikami a
osobností u člověka“

Diplomová práce kolegyně Kateřiny Sýkorové má všechny předepsané části a náležitosti, které by měla
magisterská práce mít, a které na tomto místě kvůli úspoře času nebudu vyjmenovávat. Je podstatně
obsáhlejší, než byl původní záměr; to však vyplynulo z množství zpracovávaných dat i počtu studovaných
závislostí a testovaných hypotéz. Vzhledem k explorativnímu charakteru zásadní části práce jsme se
nakonec rozhodli do ní zahrnout větší část získaných výsledků, i když to v důsledku znamenalo
neprozkoumat některé objevené závislosti do větší hloubky. Je totiž již nyní jasné, že na tuto studii bude
muset navázat série studií dalších, které se budou věnovat příslušným dílčím problémům podrobněji.
Autorka v diplomce prezentuje výsledky mnoha desítek testů, které velmi podrobně mapují celou oblast
našeho zájmu. Kromě čisté explorace se však věnuje i testování některých konkrétních hypotéz,
především pátráním po možném zprostředkujícím vlivu zdravotního stavu a atraktivity (přesněji řečeno
sebevědomí ohledně atraktivity) na pozorované asociace mezi vlastnostmi vlasů (tmavosti, zrzavosti a
kudrnatosti) a osobnostními rysy člověka. Dále se pokusila zjistit, zda za pozorované asociace nejsou
zodpovědné podložené či nepodložené stereotypy rozšířené v naší populaci. Podotýkám, že řešení této
otázky vyplynulo z autorčiny vlastní iniciativy a že příslušnou studii připravila od začátku sama.
Diplomová práce je napsaná přehledně, data jsou vyhodnocena odpovídajícími statistickými technikami,
tedy alespoň v rámci možností daných rozsahem studované problematiky. Výsledky jsou prezentovány
vhodnou formou. V teoretickém úvodu i v částech věnovaných interpretaci výsledků diplomantka
prokázala, že se velmi dobře orientuje v dané problematice a že dokáže kriticky přistupovat
k publikovaným poznatkům.
Za největší odborný přínos diplomové práce považuji objev silné závislosti mezi intenzitou zrzavosti vlasů
a celou řadou osobnostních faktorů a postojů. Rovněž velmi zajímavé je zjištění, že velká část závislostí
má zřetelně nemonotónní charakter – lze je nejlépe popsat funkcí tvaru obráceného písmene U se
zobáčkem v nejextrémnější kategorii. Je zřejmé, že zejména tuto problematiky bude třeba rozpracovat
v navazujících studiích. Bude rovněž třeba podrobněji ověřit, jak se na pozorovaných efektech podílejí
některé symptomy zhoršeného zdravotního stavu osob se zrzavou barvou vlasů, které byly nedávno
popsány na jiných našich datech.
Studentka po celou dobu pracovala velmi svědomitě a samostatně. Rovněž do vlastního sepisování
práce nebylo třeba ze strany školitele příliš zasahovat. Navrhuji, aby byla diplomová práce hodnocena
stupněm výborně.
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