
 
 
 

Oponentský posudek 
 
Agonistické a postkonfliktní chování ve skupině dětí v mateřské školce a u 

goril, šimpanzů a makaků  
Agonostic and postconlict behaviour in group of kindergarten children and 

gorillas, chimpanzees and macaques  
 
Bakalářská práce. Markéta Frolíková 
   
 

 
   Práce Markéty Frolíkové je kompilační práce, která je založena na studiu úctyhodných téměř 

100 odborných  prací.  
      Formální úprava, předepsané členění kapitol odpovídají požadavkům kladeným na odborné 

práce, citace odkazů na literaturu jsou dodržovány. Shromážděné údaje z prostudované 
literatury, jsou částečně diskutovány již u jednotlivých citacích, kapitola „Diskuze“ je však 
zachována. V kapitole“ Závěr“ jsou správně komentované výzkumné otázky. Z hlediska 
odborného nejsou ze strany oponenta žádné námitky. 
 
Práce jako celek však působí tristním dojmem. Je to zejména formulacemi, a spoustou 
gramatických chyb:  
Již na titulní straně se v názvu uvádí „mateřská školka“, termín se běžně užívá v hovorové 
řeči, ale oficiální název je mateřská škola 
..na straně 10 dělá formulace dojem, že hlavním rozdílem mezi člověkem a šimpanzem je 
velikost varlat 
..na straně 11 je nejasná formulace, jak je to s ocasem u makaků 
..na straně 13, ..v této kapitole si vysvětlíme---je pro odborné práce nevhodná formulace 
..na straně 14, 3. řádek shora „ přísun péče“ 
..na straně 14, 7. řádek shora. k úpravě jednoho zvířete“ 
..na straně 14, 6. řádek zdola… „než kojenci nezabezpečený“ 
..na straně 16, 10 řádek zdola jedinci, chránění jejich matkami místo svými matkami 
(germanismus) 
na straně 16, 5 řádek zdola.“Protože v gorilí!…..věta začíná spojkou 
..na straně 17, nahoře, „prostorové snížení“ 
..na straně 17, gorily „seděly sami“ 
.. na straně 17,  6. řádek zdola „sebepředmětný“—otázkou je, zda se tento termín v české 
terminologii užívá, nebo jestli vzniknul překladem 
 
Celou práci provázejí nevhodné formulace a spousta gramatických chyb. Doporučuji 
diplomantce chyby opravit a práci odevzdat v červencovém termínu. 
 
Vzhledem k výše uvedeným faktům práci k obhajobě nedoporučuji 
 
V Praze dne  10.5.2019 
RNDr. Jan Řezníček 
 
 



 
 

 

 
 
 


