
Oponentský posudek na diplomovou práci Tomáše Hladkého "Porovnání statické 

fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen“ 

 

Předložená diplomová práce si klade několik hlavních cílů: zjistit zda existuje rozdíl mezi 

konceptem fyzické atraktivity a sexuální přitažlivosti, zda a jakým způsobem má na fyzickou 

atraktivitu a sexuální přitažlivost vliv obličeje a vliv těla a dále zjistit vliv neverbálních 

projevů na sexuální přitažlivost. Práce rovněž porovnává tyto aspekty pomocí statických 

stimulů i video stimulů.  

 

Práce je klasicky členěna na dvě části: na část teoretickou a empirickou. V teoretické části 

práce se autor na cca 40 stranách věnuje takovým tématům jako je multiple message theory, 

pohlavní typičnost v kontextu vlivu steroidních hormonů na vzhled a chování, krátkodobé a 

dlouhodobé sexuální strategie, mezipohlavní rozdíly v subjektivním vnímání atraktivity nebo 

ženské fyzické atraktivitě. Některé podkapitoly ale pro práci neshledávám stěžejní, protože se 

k samotnému výzkumu nevztahují a v teoretickém ukotvení se proto jeví jako zbytečné 

(například podkapitola 2.1.6.1. nebo 2.1.4.). Jaký vztah mají uvedené kapitoly k vlastnímu 

výzkumu? Proč je například potřebné, aby čtenář znal rozdíly v měření sexuální vzrušivosti, 

když autor s tímto konceptem nadále nepracuje a sexuální vzrušivost neměřil? (Nejen) tyto 

kapitoly jsou psány dosti zkratkovitě a mnohdy zavádějícím způsobem (např.: „Ženská 

ovulace není, na rozdíl od ostatních primátů, nijak inzerována a není možné rozlišit mezi 

fertilní a nefertilní fází (Symons, 1979).“, odstavec ale dále pokračuje: „Ve fertilní fázi se však 

například změní chůze ženy, tak, aby přitahovala pozornost mužů (Fink, Hugill a Lange, 

2012) a ženy se jinak oblékají a používají více makeupu, opět tak, aby upoutaly pozornost 

mužů (Haselton a Gangestad, 2006; Brak-Lamy, 2015).“ (str. 15)). Dále, proč například autor 

hned v první kapitole (str. 10-11) rozebírá teorii handicapu a runaway selection a nezmiňuje 

další mnohem více empiricky podložené hypotézy týkající se pohlavního výběru? 

V podkapitole týkající se konkrétními atraktivními prvky těla (str. 23) zmiňuje, že důležitým 

prvkem je velikost ženských prsou. Mnoho studií ale ukázalo, že důležitějším predátorem je 

přeci tvar (ptosis). Takových nepřesností je v práci bohužel mnohem více. Celkově na mě 

teoretická část práce působí mírně „rozházeným“ dojmem, což je možná zapříčiněno trochu 

nešťastným členěním na kapitolu týkající se oborového zakotvení a na další kapitoly. 

Informace z první kapitoly se totiž často dotýkají termínů a tématů, které jsou rozebírány v 

práci později a v první kapitole jsou pouze „naťuknuty“.  To, co bych chtěla ale naopak 

vyzdvihnout je velmi hezká práce s odbornou literaturou. Tomáš pracuje s recentními 



zahraničními zdroji, kterých je opravdu velké množství (přes 200) a řádně je i v práci cituje. 

Po formální stránce je v práci pouze malé množství překlepů a autor se snaží psát s odstupem 

a udržet vědecký jazyk. Sice má občas tendenci sklouznout k populárnímu stylu, ale neděje se 

tak moc často.  

 

V empirické části práce se student věnuje svému vlastnímu výzkumu, který je rozdělen do 

dvou navazujících studií. V první studii si klade za hlavní cíl prozkoumat, zda existuje rozdíl 

mezi fyzickou atraktivitou a sexuální přitažlivostí. Fyzickou atraktivitu autor pro svou práci 

definuje jako: „Fyzická atraktivita – to, do jaké míry osoba naplňuje představu o ideálním 

fyzickém vzhledu.“ a „sexuální přitažlivost – přitažlivost, kterou můžete k osobě cítit nehledě 

na její fyzický vzhled. Osoba může mít rysy či charakteristiky, které považujete za zejména 

přitažlivé nebo které můžete shledat jakýmkoliv způsobem vzrušivé.“ (str. 41). Ve druhé studii 

si student klade za cíl zjistit vliv proměnných na hodnocení sexuální přitažlivosti. Pro obě 

části studie svůj výzkum Tomáš zvolil kvantitativní výzkumnou strategii. V první části studie 

bylo použito celkem 90 fotografií žen, získané skrze pornografickou databázi, které byly 

rozděleny do tří bloků – obličej, tělo s rozostřeným obličejem a obličej i s tělem. V druhé části 

bylo na základě hodnocení atraktivity vybráno 15 žen z první studie a rozděleny do tří 

kategorií: atraktivní, průměrně atraktivní a neatraktivní. Hodnotitelům byly následně pouštěny 

video stimuly, opět rozděleny do tří částí, tentokrát během počátečního interview se ženou, 

během svlékání a během pohlavního aktu. V rámci empirické části bych se chtěla zeptat na 

několik nejasností: Podle jakého klíče byly vybírány prvotních 90 stimulů? Na základě čeho 

byla zvolena expozice snímku na 1 vteřinu? V rámci demografického popisu hodnotitelů 

postrádám (kromě věku) v práci zmínku o rozložení sexuální orientace, vlastní atraktivity aj. 

Co se týče výsledků studie č. 1, není mi z analýz vůbec jasné, na základě čeho autor 

interpretuje výsledek, že škála fyzické atraktivity a sexuální přitažlivosti jsou na sobě 

nezávislé? Dále na základě čeho usuzuje, že obličej má pro hodnocení fyzické atraktivity 

vyšší váhu než tělo a naopak tělo má vyšší váhu než obličej? V práci jsem nenašla, že by byl 

proveden dodatečný test, který by signifikantní vliv obou proměnných prokázal. Rovněž 

postrádám alespoň slovní zápis nesignifikantních výsledků. Po formální stránce mám u studie 

č. 1 i 2 problém s tím, jak autor pracuje s tabulkami. Chybí u nich popisky pod tabulkou, 

takže je velmi obtížné se v nich vyznat. Co například znamenají písmena N a D u jednotlivých 

proměnných (např. tabulka č. 1 u studie č. 2). Rovněž by bylo vhodné je upravit do 

přehlednější podoby a neexportovat přímo z SPSS.  

 



Co se týče samotné diskuze, oceňuji, že se Tomáš snaží své výsledky zasadit do teoretického 

konceptu a nejedná se tak o opakovaný výčet výsledků, jak bývá často u studentů zvykem.  

 

V rámci obhajoby by pak měl student odpovědět na výše uvedené otázky.  

 

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

dobře. 

 

V Praze, dne 02.02. 2018       Mgr. Klára Bártová, Ph.D. 

FHS UK 


