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Práce se zabývá analýzou herního chování skupiny lemurů kata chované v Zoo Jihlava. 
Rešeršní část je informačně obsáhlá, autorka se seznámila s velkým počtem odborných 
pramenů týkajících se herního chování různých druhů primátů, což považuji za velký klad. 
Výzkum sám je teoreticky dobře ukotven, hypotézy směřující k testování Špinkovy teorie hry 
se vhodně prolínají celým textem. Empirická část je velice solidně provedená, vyzdvihl bych 
zejména strukturu etogramu a systém výběru zvířat pro zahájení pozorování jednotlivých 
fokálních period. Celkově byla posbírána behaviorální data ze 149 dvacetiminutových 
fokálních period, tj. ze 49,6 hodin pozorování. 
Autorka v úvodu velmi správně zdůvodňuje význam primatologických studií pro pochopení 
evoluce chování člověka (str. 1). Bohužel se však již nepokusila vztáhnout výsledky svého 
výzkumu či ostatních výzkumů na evoluci herního chování člověka, a to ani na spekulativní 
úrovni. Je to velká škoda, protože vzhledem k počtu osvojených informací o hře primátů, by 
to bylo jistě velmi podnětné. Pro doplnění tohoto deficitu proto doporučuji pro obhajobu 
následující úkol:  
 
„Pokuste se navrhnout některé interpretace či paralely týkající se herního chování primátů a 
člověka.“ 
 
Je zřejmé, že tyto úvahy mohou mít spekulativní charakter. Nicméně, jejich význam spočívá 
zejména v možnosti generovat nové myšlenky a hypotézy pro budoucí výzkum v oblasti 
evoluce chování člověka.  
Dále mám dílčí připomínky ke struktuře rešerše. Přišlo by mi vhodnější uvádět konkrétní 
informace o hře jednotlivých druhů primátů pouze v částech 2.5.1.-2.5.4., a ne paralelně také 
v částech 2.3.1.-2.3.3. Dále mi velmi chyběla samostatná kapitola shrnující veškeré 
dosavadní studie herního chování u lemurů kata, na které se práce specializuje. V takové 
kapitole bych ocenil i základní informace o metodice předchozích výzkumů. Takto není 
zřejmé, jestli byla v práci použita stejná metodika jako v předchozích studiích, nebo zda má i 
inovativní aspekty. Bylo by rovněž vhodné doplnit nákres výběhu, kde výzkum probíhal (či 
fotodokumentaci). 
Formální práce s prameny bohužel vykazuje zásadní nedostatky. Velké množství pramenů 
citovaných v textu není vůbec obsaženo v seznamu použité literatury na konci práce (jen na 
stránkách 13-15 je takových případů více než 15). U některých citací v seznamu uvedených 
navíc někdy chybí údaje jako místo vydání (např. Bekoff et al., 2002), nebo číslo periodika 
(např. Saczawa, 2005; Sauther et al., 1999). Ne všechny informace v textu jsou také vždy 
podpořeny citací odborného pramene (např. str. 4, 3. odstavec). Při citování ve větě pak 
většinou není uveden rok vydání v závorce (např. str. 5: „Sauther zmiňuje…“ vs. „Sauther et 
al. (1999) zmiňují…“).  
Pro obhajobu bakalářské práce je třeba vypracovat zejména kompletní seznam použité 
literatury, který bude poté do výtisků vložen jako dodatečná oprava. 
V takovém případě doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 38 bodů. 
 
Otázky pro obhajobu: 
1) Dokázala autorka při pozorování rozpoznat s více než cca 95% jistotou samce a samice 
lemurů kata? Pokud ano, podle jakých charakteristik? 
2) Byly pozorovány případy, kdy změnili účastníci hry v průběhu jedné herní sekvence 
substrát? Kam byla potom taková interakce zařazena v tabulce na straně 26? 
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