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Předložená práce se zabývá několika v současnosti zkoumanými tématy a v některých ohledech 

má i svá výzkumná prvenství. Současně má přesah do dvou oborů, etologie/evoluční 

psychologie a sexuologie, a tím pádem relativně důležité implikace. Konkrétně se zaměřuje na 

definování a testování nezávislosti nového konceptu či škály sexuální přitažlivosti, která, jak 

doufáme, bude v budoucnu užívána ve výzkumu. Dále pak argumentuje odlišnou roli těla a 

obličeje při posuzování celkové fyzické atraktivity i sexuální přitažlivosti. Zde bych zdůraznil 

přínos práce pro argument jednotného ornamentu těla a obličeje, který byl po léta chybný a 

založený na korelaci hodnocení, nikoli na holistickém vnímání celku, jak je tomu zde.  

Ve studii II Tomáš s využitím teorie vícečetných signálů (multiple message thory) hodnotil vliv 

neverbálního chování vyskytujícího se ve 2D neinteraktivních stimulech na hodnocení sexuální 

přitažlivosti. Tento vliv se s ohledem na proměnné, popisující přitažlivost, ukázal být spíše 

marginálním. Práce je také první nám známou prací, která hodnotí atraktivitu a přitažlivost ve 

všech fázích námluv, tedy od rozhovoru až po sexuální akt. Jako druhotný cíl bylo také popsání 

doporučení pro tvorbu stimulů pro psychofyziologická měření. Jako stimuly byly užity 

nahrávky castingů do pornografických filmů, které jsou volně dostupné na internetu a studie 

byla ve stávající podobě schválena etickou komisí PřF UK.  

 

 



Celkem má práce 136 stran z čehož je 39 stran věnováno úvodu do problematiky. Páce je jasně 

a přehledně dělená do podkapitol. Celkově je citováno 250 kvalitních zahraničních zdrojů, 

z nichž většina je publikována po roce 2000. Popisy výsledků jsou zcela dle směrnice APA a 

obsahují slovní popis taktéž odpovídající normě, což je zřejmě způsobenou nedávnou prací na 

publikaci Studie I, která je momentálně ve finalizační fázi. Po obsahové stránce je úvod velmi 

dobrým review literatury a současně si Tomáš dokázal udržet odstup a nezabrušoval do 

podrobností tam, kde to není s ohledem na práci nutné (viz kapitoly o atraktivitě těla a obličeje).  

 

Abych to shrnul, co se týče formy práce a členění práce, je tato práce na velmi dobré úrovni. 

Literatura je hojně citována, formát citací je jednotný. Co se týče gramatiky a jazykových jevů, 

nejsem bohužel vhodný posuzovatel, ovšem nemyslím si, že v této rovině závažné problémy 

nenastaly s ohledem na Tomášovu zálibu v psaní a mnohé kontroly, které předcházely 

odevzdání. Nešvarem, který se se zálibou v psaní nese je však občasné sklouzávání 

k populárnímu stylu psaní či až zvláštní vyznění některých pasáží (nejde přímo o chyby, spíše 

styl):  

 

Např. z popisu tabulek to vypadá, že jsme provedli psychofyziologická měření a stimuly 

hodnotilo mužské a ženské pohlaví 

Někdy je naopak Tomášovi odborný popis spíše ukázkou přesnosti, nikoli ladnosti a popis 

střihu videa je tak sice naprosto přesný, ovšem nevím na kolik je srozumitelný a na obhajobě 

bych jej doporučoval vysvětlit a to ideálně graficky.  

 

Co se týče designu, užitých metod, sběru dat a jejich analýzy, myslím, že zde leží nejlepší část 

práce. Design je výsledkem spolupráce se školitelem a kolektivem autorů, což by mělo být 

řečeno otevřeně, současně bych však rád vyzdvihnul iniciativu, spolupráci a vložený čas a 

energii Tomáše Hladkého. Stejně tak dobrou vědeckou praxi. To je patrné právě v těchto 

částech práce. Podílel se na přípravě materiálů pro etickou komisi, připravil stimuly do 

prezentované formy, nabíral respondenty, které i testoval, připravoval data pro analýzy, jejichž 

většinu také samostatně, po instruktáži, provedl a vyhodnotil.  

Pro pokrytí nákladů také získal dvouletý grant GAUK. Zde bychom rádi poděkovali Jitce 

Lindové za podporu a důvěru.  

 



Co se statistického zpracování sebraných dat týče, je třeba říci, že je to nejlepší, co bylo možné 

udělat v danou chvíli. Existují speciální statistické balíčky, které nabízí jinou formu 

vyhodnocení, o čemž by Tomáš měl promluvit v rámci otázek.  

 

Diskuse je místy poznamenána nedostatečným porozuměním drobnějším nuancím konceptu:  

1) Shoda v hodnocení v rámci jednoho pohlaví bývá důkazem existence generálního a 

robustního konceptu atraktivity (Buss, 1989), tedy genotypické kvality jedince, která se 

projevuje fenotypickými znaky (s. 90). (prosím o doplnění) 

Ovšem její obsah je netriviální a důležité implikace jsou jasně argumentovány a podpořeny 

zdroji. TH tedy pouze neshrnul výsledky, ale zasadil je do kontextu jiných studií jako například 

těch, které se zaměřily na jedinečnost vzhledu, na odlišné vnímání obličeje a těla a tudíž 

nesmyslnosti argumentu jednotného ornamentu, také si všímá důležitosti podoby stimulu, 

kterou minulé výzkumy neřeší. Hodnotí také vizuální stránku a komentuje ji v porovnání 

s předchozími relevantními studiemi zaměřenými na preference a konzumaci pornografie.    

 

Abych Tomáše jen nechválil, práci bych vytknul nejvíce právě občasné sklouzávání 

k populárnějšímu stylu, i když od počátků naší spolupráce se velmi zlepšil a občas je vidět, že 

text píše bez domyšlení významu, což ovšem při takto dlouhém textu nebylo mockrát. 

 

Celkově je na práci vidět, i přes drobné chyby, že jde o velmi originální práci, která se věnuje 

současnému tématu a má velký publikační potenciál, který ocenili i kolegové při prezentacích 

na šesti mezinárodních konferencích, kde byly výsledky prezentovány formou posteru i 

přednášky. V práci je přiložen první autorský článek TH, který byl přijat do sborníku BSD 

2017, který byl napsán ve spolupráci s kolegy z NUDZ. V současné chvíli je ve finalizační fázi 

článek Relative impact of body and face on ratings of physical attractiveness and sexual 

desirability, který by v době obhajoby měl být podán do impaktovaného časopisu Evolution 

and Human Behavior (IF=3.383). Následovat by měla další publikace Studie II.    

 

S ohledem na připomínky bych rád slyšel odpověď na následující otázky:  

 

1) Prosím o jasné (ideálně grafické) znázornění střihu ze strany 40. Věřím, že pak bude 

jasnější, jak vznikla variabilita mezi stimuly.  

 



2) Rád bych Tomáše požádal o odůvodnění způsobu analýzy jak se zahrnutím kategorie 

atraktivity, tak s atraktivitou částí těla. Současně by měl jasně formulovat jaké je úskalí 

těchto analýz a navrhnout jejich alternativu.  

 

3) Vzhledem k faktu, že nejvýznamnějším výsledkem je zřejmě velmi malý vliv 

neverbálního chování na celkovou sexuální přitažlivost, dá se tedy předpokládat, že 

nemá na dvoření, kterému se text také věnuje, žádný vliv?  

 

 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě. Jakožto školitel zde mám právo a povinnost hodnotit 

nejen práci jako takovou, ale i práci studenta a jeho postupy. Zde musím říct, že po vší kritice 

bych text hodnotil jako velmi dobrý dvojkový. Ovšem práce je novátorská, Tomáš se velmi 

aktivně účastnil nejen všech jejích částí, ale také získal grant, práci prezentoval na 

mezinárodních konferencích a práci prezentoval i formou publikace. S přihlédnutím k těmto 

okolnostem, které nevnímám jako nijak samozřejmé a s ohledem na (doufám) výbornou 

prezentaci a obhajobu na kterou se vzhledem ke své nervozitě dlouho připravoval, nemohu 

nenavrhnout celkové hodnocení výborně, s ohledem na hodnocení práce oponentkou a 

prezentace komisi. 

 

 

 

V Parmě 30. 1. 2018  Mgr. Jakub Binter Ph.D.  

 

 

 

 

 


