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Jméno posuzovatele: 
Doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 

Datum: 
19. 5. 2022 

Autor: Adéla Malichová 
 

Název práce: 
Percepce roztomilosti u člověka 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem předložené bakalářské práce bylo provést kritickou rešerši odborné literatury 
zabývající se různými aspekty vnímání roztomilosti a vyvolávající pečovatelské 
tendence. 
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna do 8 kapitol a dílčích podkapitol. V úvodu autorka 
představuje koncept dětského schématu, s ním související morfologické 
charakteristiky a jeho využití v marketingu. V hlavní části práce jsou představeny 
neurofyziologické a hormonální procesy ovlivňující vnímání roztomilosti. Dále jsou 
probírány hlavní interindividuální rozdíly, význam rodičovské zkušenosti a vnímání 
roztomilosti dalšími modalitami, např, akustická a čichová. V závěru práce jsou 
shrnuty hlavní zjištění. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka vychází z téměř 130 odborných textů, které jsou řádně citovány. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Stylistická úroveň práce je kolísavá. Některé části textu jsou jasně formulované. 
Jinde jsou však větné konstrukce obtížně srozumitelné, zřejmě díky tendencím o 
doslovný překlad originálního textu. Práce obsahuje relativně malé množství 
gramatických poklesků. Práce obsahuje dva přejaté obrázky, které vhodně doplňují 
hlavní text. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Spolupráce na přípravě BP trvala více jak rok a její dokončení studentka několikrát 
odložila, což myslím, že nakonec značně zvýšilo kvalitu finálního textu. Na začátku 
přípravy práce jsme se též potýkali s problémem doslovného překladu větších 
pasáží zdrojových textů, a to především abstraktů. Domnívám se však, že následně 
autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a její práce 
zaznamenala v průběhu značného zlepšení při popisu jednotlivých studií. Chtěl bych 
též vyzdvihnout snahu o shrnutí na konci jednotlivých kapitol, byť kritické 
zhodnocení předchozích studií a vlastní vhledy se v práci vyskytují v omezeném 
rozsahu. Na základě výše uvedeného hodnotím celkově práci jako poměrně zdařilou 
a navrhuji ji přijmout k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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