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Název práce: Preference pro pohlavní dimorfismus ve výšce u lidí

Ústředním tématem práce, kterou zde obhajLrje posluchačka Markéta Svobodová, je téma
výšky postavy, tedytéma integrující biologickou isociokulturní složku č|ověka. Jeznámo, Že výška
postavy je ťyzicky variabilrrí rys' který působí jako ýznanný psychosociální faktor, nebot' vzlrled
lidského těla je důleŽit.ý zdroj inťormací,ýznamě ovlivňující kulturní smýšlení o takovém znaku'
ovlivňuje prvotní zhodnocer-rí neznámé osoby, podvědomě jsou rťrzně r,ysokým jedincům přisuzovány
rťtzné vlastnosti, přispívá k utvoření sebepojetí, ukazuje se její spojení se socioekonomickým statutem
apod. Ze skutečnosti, že je výška znakem pohlavně dimorfním, se nabízí zhodnotit, jaké má výška
cenu na poli lidského párování. V rárnci evolučrrě psychologických studiíjsou párovací preference
oblíbeným tématem, nebot' se předpokláďá že i výška by mol-r|a bý zajímavým indikátorem naší
zdatnosti, našeho reprodukčního potenciálu. VŽdyť jsrne podle evolučních teorií potomky předků,
kteří si paftnery lybírali pomocí stejné logiky do té míry, že jsme zdědili jej ich toulry a ink|inace' Ale
do jaké míry jsou naše preference ovlivněny sociokulturními okolnostmi?

Hledání odpovědi na tuto otázku mj' zaujalo posluchačka Markéttr Svobodovou, která se

zaměií|a rrikoliv na ýšku jako takovou, ale na stupeň přijatelrrého sexuálního dimorfismu ve výšce.
Zapoužití stimu|ačních obrázků, lrojně r,yužívaných v eto|ogických či evolučně psychologických
studiích, se rozhodla prozkoumat atraktivitu sexuálního dimorfismu výšky v širokých a sociologicky
rozrŮzněnýclr vzorcích dvou odlišných populací. Jde o vzorky populace české a španělské, lišící sejak
jazykově, tak odlišným sociálně politickým a ku|turním vývojern.

Předkládaná diplornová práce má veImi dobrou úroveň. Je kornpaktní, má vr-ritřní logiku,
dobrou grafickou úpravu. Po krátkérr-r úvodr-r nás autorka přehledně seznamuje s okruhy bádání a jejich
výsledky' kteró se týkají lyšky lidské postavy a jejího pohlavního dimorfismu. Téma pojímá dobře a
integruje biologické poznatky s poznatky sociálrrími i kulturrrírni. Zmiňuje vliv výšky na utváření
osobnostníclr rysů čIověka, vztahmezi tělesnou výškou a vzděláním, socioekonomickým Statutem,
reprodukčním úspěchem. Zabyvá se také hypotézami o vzniku pohlavního dimorfismu ve výšce a
preferencerni ve výběrLr paftnera obecně.

" Následuje předložení jasně zformulovaných otázek, které si v rámci svého bádání klade.
Ustřední otázkou je zjistit preference v pohlavním dimorfismu výšky a zhodnocení pťrsobení faktorů
rra výběr jako je pohlaví respondenta, jeho vlastníýška, věk' etnicita,vzdělání, tělesná r,yška
aktuálního partnera' pohlavní dimorfismus vyšky rr rodičťl respondenta. V dalších kapito|ách nám
představuje použitou nretodiku, seznamuje nás se soubory s kterými pracovala a způsoby,jak tyto
statisticky zpracova|a. Na dalších více jak třiceti stranách nás seznamuje s výsledky, jež jsou bolratě
doplněny grafy a tabulkami. Z výsledků je patrné, že autorka si dokázala zformulovat Íadu zajímavých
otázek, rra které nám výsledky dávaji částečně odpověd'. Zajímavé výsledky nastiňují řadu dalších
otázek, které se autorce ne zcela podařilo v diskusní části práce ucliopit a zhodnotit či rraznačit možné
odpovědi' Je třeba ale říct' Že vyčerpávající diskuse je u prací, které se zabývají komplexními
fenomény, velrnináročná, ipro zkušenější badatele, a proto nepovažujitento nedostatekza takový,
který by měl významně snížit r,ysokou hodnotu předložené práce. Přesto všechno je totiŽ vidět, že se
Markéta seznámila s rozsáhlým množstvím literatury, překvapujícím svým záběrem, který nezůstává
v lrranicích jedrioho lymezeného oboru. Většina skutečně aktuální literatury je přitom cizojazyčná,
převáŽně sarnozřejmě v jazyce anglickém, ale nechybí ani citace prací napsaných španělsky. Dále
bych ráda zďirazni|a příkladně pozitivní přístup autorky k badatelskému úsilí, nezdolnou aktivitu se
kterou pracovala a také vysokou míru Samostatnosti, kterou prokáza|a ve všech fázích práce. Množství
dotazníků, které sebrala azpracovala. ato dokonce i v zahraničí,je obdivuhodné ajen dokládá
všestranný talerrt Markéty, který je evidentně nejen arralytický, ale též komunikační, což je neméně
dů1ežitá část antropologických studií.

PředloŽenou diplomovoLr práci doporučuji k obhájení.
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