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Diplomová práce posluchačky Markéty Svobodové ,, Preference pro pohlavní
dimorfismus Ve výšce u lidí.. má 95 číslovaných stran a 9 částí d1e tradičního
členění. V textu je celkem 54 očíslovaných tabulek a 25 graftl. Je citováno 67
domácích i zahranilčních prací a ďáIe je uvedeno 5 odkazů na odborné
internetové stránky.
Předložená práceje dobým příkladem možnosti kvalitativního tázání $zzického
antropologa v oblasti, která byla doposud spíše doménou kulturní antropologie.
Práce je tedy originální ve svém integrálním přístupu posuzování pro člověka
tak výrazné fyzické charakteristiky jako je tělesná výška. Toto subjektivní i
objektivní vnímání tělesné Úšky Se v práci ukazuje jako biologicky i
sociokulturně podmíněné. V práci je využita metodika sběru kvalitativních dat
formou dotazníku užívaná v sociologii a metodika podnětových schémat
využívaná v etologii člověka' která je obecně určená pro zjišťování preferencí
v atraktivitě zkoumaných podnětů.
Diplomantka formou dotazníku a vyhodnocením podnětových schémat vyšetřila
celkem 705 respondentů, z toho bylo 400 Čechů ( 2I8 žen, I82 muŽů) a 305
Španělů (I55 žen, 150 mužů) ve věku od l 8 ďo 7 5 let' Bylo pro ní nezbyné Ve
své práci zuročit nejen znalosti z oblasti fyzické antropologie formulací vědecky
relevantní zkoumané otázky, a|e i prokázat způsobilost provádění terénního
výzkumu v populaci patÍící k jiné etnické a jazykové skupině. Tento záměr se
diplomantce podařilo celkově dobře zvládnout a výsledky svého výzkumu
přesvědčivě zformulovat.
Cílem práce bylo porovnat preferenci pro pohlavní dimorfiSmus ve výšce u lidí
v případě dvou odlišných populacích (české a španělské) a zjistit faktory' které
ovlivňují případné odlišnosti v těchto preferencích . Zkoumanými faktory byly
faktoť pohlaví, tělesná výška respondenta, věk, vzďě|ání, tělesná výška partnera,
pohlavní dimorfismus Ve ýšce rodičů respondenta. Diplomantka využila j|ž
zavedenou metodiku podmětových schémat (Pawlowski 2003), což umožňuje
další srovnání v práci uvedených výsledků. Dále byl v práci zkoumán vztah
mezi výškou udanou a základními biologicko-sociálními faktory jako věk a
stupeň dosaženého vzdělání respondenta.

Předložená diplomová práce je po formální stránce velice zdařIlá a \ze jt
v tomto směru vytknout pouze malé nedostatky (např. poslední řádky někteých
tabulek jsou uvedené až na následujících stránkách např. str.70, 93, což
předkládané lysledky činí méně přehledné, dále pak by bylo lépe oďkazy na



grary či tabulky doplnit i odkazem na příslušné stránky , cožby zlepšilo orientacičtenáře v textu).

Po stránce obsahové lze práci vytknout zejména to, že diplomantka v diskuzi,dostatečně nevyuŽi|a možnost pro vlastni interpretaci zajímaých r,ysledkův rozdí|u preferencí pohlavního dimorfismu .,. uyš.. ., pa- Áuz a žena ušpanělských můžu ve srovnání s výsledky preferencí zjištěných ve skupináchčeských mužů a žen a španělských žěn- a dále i piokazáný vliv vzděIáníšpanělských mužů na tuto preferenci. Tímto by práce tepe ztroonotila svůjcelkoý sociokulturní charakter a diskuze prostor pro vlastní interpretacepředkládaných výsledků na zák|adě osobní znalosti terénu jistě poskytuje.

oponovanou diplomovou práci doporučuji k obhájení a navrhuji tuto prácii přes všechny jmenované drobné výhrady klasifikovat stupněm výborně.
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