
Posudek školitele na diplomovou práci Vojtěch Fialy: 

Obličejová aktraktivita a její koreláty v mezikulturní perspektivě 

 

Není potřeba, aby posudek školitele obšírným způsobem rekapituloval intence posuzovaného 

diplomního spisu ba ani, aby zevrubně posuzoval jeho kvality. To ostatně v tomto případě činní 

posudek oponenta, který je nezaujatý a jeho závěry jsou tak více směrodatné. Troufám si 

ovšem tvrdit, že poměr toho co bylo idealizovaným úkolem a toho co se skutečně povedlo je 

u této diplomové práce velmi příznivý. Tento potěšitelný výsledek je nutné přičítat první řadě 

píli pretendenta. Vojtěch se během vypracovávání práce naučil základní statistické heuristiky, 

některé z nich více než sto let staré, také slibně natrénoval styl vědeckého sdělení, který bude 

nicméně potřeba do budoucna i nadále ladit a to nejen v češtině. Během svého studia načetl 

velké množství literatury a tvůrčím způsobem se nad tématem zamýšlel, proto v práci najdeme 

i návrhy řešení některých dosud nevyřešených otázek, nebo návrh termínu pro označení 

atraktivity hodnocené více respondenty a průměrované na fotografii, tzv. akumulovaná 

atraktivita, neboli „aktraktivita“. Novotvar byl záměrně použit v názvu práce, nicméně se 

zapomnělo na jeho řádné uvedení v práci samotné, což je chyba nejen diplomanta, ale i 

školitele. Je pozoruhodné, že jinak velmi bystrý oponentský posudek, tuto skutečnost 

nerozpoznal a novotvar chybně označil za překlep.  

 Vojtěch Fiala si během vypracovávání diplomního projektu vyzkoušel mezinárodní 

spolupráci a na základě mých prvotních pokynů posléze zcela samostatně organizoval sběr dat 

například v Iránu ve spolupráci s Dr. Fáridem Pazhoohím. Dále byl náš pretendent zapojen i do 

projektu Doc. Selahattina Adila Saribaye, na které se podílel zejména měřením obličejových 

parametrů, jež se posléze stali součástí tzv. Bogazici database, jejíž datový soubor byl částečně 

využit i v této diplomové práce. Školitel byl celkově s přístupem diplomanta spokojen. 

Nezbývá než po vzoru kolegů z pařezové chaloupky svorně zvolat: vstávej semínko olala, bude 

z tebe magistr Fiala. Klasifikuji „výborně“.  

 

V Jílovém u Prahy, dne 27. května 2018,  

 

          Karel Kleisner 


